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RESUMO
Trata sobre a atuação da Extensão Universitária através dos eixos tradicionais (modalidades de
atuação e áreas temáticas) e dos eixos informacionais da Biblioteconomia (fundamentos da
informação técnico-pragmáticos, humanos e científicos), a fim de dinamizar as atividades
institucionais das Pró-reitorias de Extensão, com foco na Universidade Federal do Cariri
(UFCA). Apresenta como condição problematizadora uma questão que será discutida a partir
da seguinte interpelação: como pensar a proposição de um serviço de informação para
dinamização das atividades da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri?
Define no objetivo geral, investigar a realidade das práticas de Extensão Universitária no campo
da informação a partir da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri, visando
a proposição de um serviço de informação para dinamização de suas atividades. Discorre no
referencial teórico sobre os fundamentos da Extensão Universitária; os eixos tradicionais da
extensão e os eixos informacionais; e sobre como as Pró-Reitorias de Extensão atuam com as
questões dos eixos tradicionais (focado nas modalidades de atuação); e informacionais, bem
como denota uma proposta síntese de atuação das Pró-Reitorias de Extensão através dos eixos
biblioteconômico informacionais. Determina nos procedimentos metodológicos: o método
compreensivo, repousando sobre as finalidades (exploratória e descritiva), estratégias
(bibliográfica, documental e estudo de caso) e a abordagem (qualitativa); locus, a Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX) da UFCA; atores sociais (Pró-Reitora de Extensão e/ou Adjunta e os
chefes, assessores, coordenadores, programador(a) visual e assistente em administração dos
núcleos e coordenadorias da PROEX/UFCA); instrumentos de coleta de dados (questionário);
técnica de análise de dados (Análise de Conteúdo); e a caracterização do produto de informação
(Serviço de Informação), tencionando responder a problemática, atender os objetivos e
viabilizar a construção do produto informacional. Analisa as atividades da PROEX/UFCA no
campo da informação, constatando sua presença nas práticas de tratamento e organização de
dados e uso das tecnologias digitais para operacionalização de serviços e a difusão das ações
extensionistas nos seus canais de comunicação. Conclui que os eixos tradicionais da extensão
propiciam a Biblioteconomia uma rede de nicho temáticos potencial para o desempenho de suas
práticas informacionais e ampliação de mercado, do mesmo modo, a contribuição dos eixos
biblioteconômico informacionais para Extensão Universitária possibilita um novo olhar para a
atuação das Pró-reitorias de Extensão, em foco a PROEX/UFCA, pois são fundamentos
contextuais que podem respaldar cientificamente, dinamizar e elevar o potencial de suas
atividades institucionais.
Palavras-chave: Extensão Universitária; Eixos Tradicionais - Áreas Temáticas;
Biblioteconomia; Eixos Informacionais - Fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e
científicos; Pró-Reitoria de Extensão.
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ABSTRACT
It portrays the performance of the University Extension through the traditional axes (modalities
of action and thematic areas) and the informational axes of librarianeconomics (fundamentals
of technical-pragmatic, human and scientific information), in order to streamline the
institutional activities of the Pro-Rectory of Extension, focusing on the Universidade Federal
do Cariri (UFCA). It presents as problematizing condition a question that will be discussed from
the following question: how to think about the proposition of an information and knowledge
service to boost the activities of the Pro-Rectory of Extension of the Universidade Federal do
Cariri? It defines, in the general objective, to investigate the reality of University Extension
practices in the field of information and knowledge from the Pro-Rectory of Extension of the
Universidade Federal do Cariri aiming to recognize the proposition of an information and
knowledge service. It discusses, in the theoretical reference, the fundamentals of university
extension; the traditional axes of extension and the informational axes; and about how the ProRectory of Extension act with the issues of the traditional axes (focused on the modalities of
action) and informational, as well as denotes a proposal synthesis of the performance of the
Pro-Rectory of Extension through the biblioteconical informational axes. It determines, in the
methodological procedures: the comprehensive method, resting on the purposes (exploratory
and descriptive), strategies (bibliographic, documentary and case study) and the approach
(qualitative); locus, the Pro-Rectory of Extension (PROEX) of UFCA; social actors (ProRector of Extension and/or Deputy and the heads, advisors, coordinators, visual programmer
and assistant in administration of the nuclei and coordination of PROEX/UFCA); data
collection instruments (interview and questionnaire); data analysis technique (Content
Analysis); and the characterization of the information product (Informationand Knowledge
Service), intending to answer the problem, meet the objectives and enable the construction of
the information product. It analyzes the activities of PROEX/UFCA in the field of information,
verifying its presence in data processing and organization practices and use of digital
technologies for operationalization of services and the dissemination of extension actions in its
communication channels. It concludes that the traditional axes of extension provide
Biblioteconomia with a niche network thematic potential for the performance of its
informational practices and market expansion, likewise, the contribution of the informational
biblioteconômico axes to University Extension enables a new look at the performance of the
Pro-Rectory of Extension, focusing on PROEX/UFCA, because they are contextual foundations
that can scientifically support, energize and raise the potential of their institutional activities.
Keywords: University Extension; Traditional Axes - Thematic Areas; Librarianship;
Informational Axes - Technical-pragmatic, human and scientific foundations; Pro-Rectory of
Extension.

8

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
ACCS

Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade

ACEx

Ação Curricular de Extensão

AUGM

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

BA

Bahia

BAM

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia

BCI

Biblioteconomia e Ciência da Informação

BRAPCI

Base de Dados em Ciência da Informação

CAC

Coordenação de Assuntos Comunitários

CAD

Conselho de Administração

CAEX

Coordenação das Atividades de Extensão e Cultura

CAEX

Comitê Assessor de Extensão

CAMEXT

Câmara de Extensão de Rio Grande do Sul

CAPES

Portal de Periódicos da Capes

CBO

Classificação Brasileira de Ocupações

CEAC

Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários

CEBEU

Congresso Nacional de Extensão Universitária

CCGrad

Colégio de Coordenadores de Curso de Graduação

CCSA

Centro de Ciências Sociais Aplicadas

CEG

Conselho de Ensino de Graduação

CEPE

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

CESCON

Centro Estudantil Social de Convivência

CEU

Conselho de Extensão Universitária

CEX

Câmara de Extensão de Brasília

CEXT

Coordenação de Extensão

CF

Constituição Federal

CFB

Código de Federal de Biblioteconomia

CGE

Coordenação de Gestão de Extensão

CGI

Coordenação de Gestão da Informação

CGA

Coordenadoria de Gestão das Ações

CGO

Coordenação de Gestão Organizacional

CEGRAD

Centro de Graduação

9

CIFA

Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações

CMC

Comissão Mista de Curricularização

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CoCEx

Conselho de Cultura e Extensão Universitária

CODAE

Coordenação das Atividades de Extensão

CODEX

Coordenação de Extensão

CONEX

Conselho de Extensão

CONPEEX

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão

CONSEP

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

CONSUNI

Conselho Universitário

CONSUP

Conselho Superior

COORLICEN Coordenadoria das Licenciaturas
CPEX

Coordenadoria de Políticas de Extensão

CR

Custo Restrito

CRUTAC

Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária

CSEC

Câmara Superior de Extensão e Cultura

DACEL

Diretoria de Arte, Cultura, Esporte e Lazer

DARE

Departamento Administrativo e de Registro da Extensão

DARPEX

Departamento de Articulação e Planejamento da Extensão

DDC

Departamento de Difusão Cultural

DDIR

Diretoria de Desenvolvimento e Integração Regional

DEAA

Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Impacto e Ações de
Extensão Universitária

DEC

Diretoria de Extensão Cultural

DEDS

Departamento de Educação e Desenvolvimento Social

DEN

Departamento de Ensino

DEX

Decanato de Extensão

DINTER

Doutorado Interinstitucional

DPA

Diretoria de Departamento de Políticas Afirmativas

DPP

Diretoria de Programas e Projetos

DPROj

Diretoria de Projetos de Extensão

DPROEX

Diretoria de Departamento de Programas e Projetos de Extensão
Universitária

10

DRIS

Diretoria de Relações Interinstitucionais e Sociais

DRM

Digital Rights Management

DSI

Disseminação Seletiva da Informação

DTE

Diretoria Técnica de Extensão

EA

Educação Ambiental

ECM

Enterprise Content Management

ES

Espírito Santo

EXTECAMP

Escola de Extensão da UNICAMP

FEBAB

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários

ENEX

Encontro de Extensão

ERER

Educação para as relações étnico-raciais

ETI

Estudo da Terceira Idade

FMUF

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri

FORPLAD

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das
Instituições Federais de Ensino Superior

FORPROEX

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação
Superior Brasileiras

GED

Gerenciamento de Documentos Eletrônicos

GT

Grupo de Trabalho

IAC

Instituto de Arte Contemporânea

IBICT

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

IES

Instituições de Educação Superior

IFLA

Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias

IFSC

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

IHAC

Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos

ITCP

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

LACAD

Ligas Acadêmicas

LDB

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

BEM

Medicina Baseada em Evidências

MEC

Ministério da Educação

MINTER

Mestrado Interinstitucional

MPB

Mestrado Profissional em Biblioteconomia

MT

Ministério do Trabalho

11

NIED

Núcleo Interdisciplinar de Enfretamento à Drogadição

PACE

Programa Atividade Curricular de Extensão

PAREC

Programa de Apoio à Realização de Cursos e Eventos

PEEX

Programa de Integralização, Ensino e Extensão

PDIs

Planos de Desenvolvimento Institucionais

Pibiex

Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária

PID

Plano de Desenvolvimento Institucional

PPIs

Projetos Políticos Institucionais

PR5

Pró-Reitoria de Extensão de Rio de Janeiro

PRCEU

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

PREX

Pró-Reitoria de Extensão de Fortaleza

PROCEV

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência

PROEC

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

PROEN

Pró-Reitoria de Ensino

PROEX

Pró-Reitoria de Extensão

Proexc

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Proext

Pró-Reitoria de Extensão de Bahia

PROEXTE

Programa de Fomento à Extensão Universitária

PROFOS

Programa de Formação Continuada de Servidores Públicos

PROGRAD

Pró-Reitoria de Graduação

PROPE

Programa de Protagonismo Estudantil

PROREXT

Pró-Reitoria de Extensão de Rio Grande do Sul

PNAES

Plano Nacional de Assistência Estudantil

PNE

Plano Nacional de Educação

PPC

Projeto Pedagógico do Curso

PPGB

Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia

RENEX

Rede Nacional de Extensão

RUF

Ranking Universitário Folha

SAS

Software As Service

SDI

Serviço de Difusão da Informação

SECULT

Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte

SEI

Sistema Eletrônico de Informação

SEPEC

Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura

12

SEREX

Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste

SEURS

Seminário de Extensão Universitária da Região Sul

SGCE

Sistema de Gerenciamento de Cursos e Eventos

SIATEX

Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão

Sibi

Sistema de Bibliotecas

SIEC

Sistema de Informação de Extensão e Cultura

SIEX

Sistema Nacional de Informações de Extensão

SIGAA

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

SiGAEst

Sistema de Gerencial de Assistência Estudantil

SIGEU

Sistema Integrado de Gestão de Extensão Universitária

SIGPEX

Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de Extensão

SIGProj

Sistema de Informação e Gestão de Projetos

Sisae

Sistema de Gerenciamento das Ações Extensionistas

SISPROJ

Sistema de Projetos

TCC

Trabalhos de Conclusão de Cursos

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TICs

Tecnologias da Informação e Comunicação

UEA

Universidade do Estado do Amazonas

UERN

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

UFAL

Universidade Federal de Alagoas

UFAM

Universidade Federal do Amazonas

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFC

Universidade Federal do Ceará

UFCA

Universidade Federal do Cariri

UFG

Universidade Federal de Goiás

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

UFMS

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFMT

Universidade Federal de Mato Grosso

UFPA

Universidade Federal do Pará

UFPE

Universidade Federal de Pernambuco

UFPel

Universidade Federal de Pelotas

UFPR

Universidade Federal do Paraná

UFRA

Universidade Federal Rural da Amazônia

13

UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFRN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

UFT

Universidade Federal do Tocantins

UNATI

Universidade Aberta à Terceira Idade

UnB

Universidade de Brasília

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo

UNE

União Nacional dos Estudantes

UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas

USP

Universidade de São Paulo

14

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 -

Fases conceituais e práticas da Extensão Universitária.............................

Figura 2 -

Síntese

das

fases

conceituais

e

práticas

da

27

Extensão

Universitária.............................................................................................

39

Figura 3 -

Atuação da Extensão Universitária através de políticas públicas..............

41

Figura 4 -

Características da Extensão Universitária inclusiva..................................

47

Figura 5 -

Elementos de aproximação e relação com a Extensão Universitária
interdisciplinar..........................................................................................

Figura 6 -

Linha do tempo das principais referências institucionais e legais da
Extensão Universitária do Brasil...............................................................

Figura 7 -

65

Atuação da Biblioteconomia através das áreas temáticas da Extensão
Universitária.............................................................................................

Figura 8 -

51

Abordagens

dos

fundamentos

71

biblioteconômico

informacionais.......................................................................................... 100
Figura 9 -

Recorte das três universidades públicas federais e estaduais por região
do Brasil.................................................................................................... 121

Figura 10 -

Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
PRCEU/USP, PROEC/UNICAMP e a PR5/UFRJ................................... 125

Figura 11 -

Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
PROREXT/UFRGS, PROEX/UFSC e a PROEC/UFPR.......................... 128

Figura 12 -

Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
DEX/UnB, PROEC/UFG e a PROCEV/UFMT........................................ 132

Figura 13 -

Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
Proexc/UFPE, PREX/UFC e a Proext/UFBA........................................... 136

Figura 14 -

Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
PROEX/UFPA, PROEXT/UFAM e a PROEX/UEA............................... 140

Figura 15 -

Enfoque holístico da relação da Extensão Universitária com os
fundamentos biblioteconômico informacionais........................................ 144

Figura 16 -

Percurso metodológico da pesquisa.......................................................... 151

Figura 17 -

Organograma da PROEX/UFCA.............................................................. 158

Figura 18 -

Categorias de análise de dados.................................................................. 167

Figura 19 -

Fases da Análise de Conteúdo................................................................... 169

15

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 -

Eixos Integralizadores............................................................................

36

Quadro 2 -

Modalidades da Extensão Universitária.................................................

37

Quadro 3 -

Elementos da inclusão............................................................................

45

Quadro 4 -

Mapeamento de ações das universidades públicas brasileiras sobre a
curricularização da Extensão Universitária............................................

Quadro 5 -

Proposta

de

Atuação

dos

Eixos

Temáticos

da

Extensão

Universitária...........................................................................................
Quadro 6 -

Comunicação

na

Extensão

Universitária

aplicada

Cultura

na

Extensão

Universitária

aplicada

Educação

na

Extensão

Universitária

aplicada

Meio

Ambiente

na

Extensão

Universitária

aplicada

75

à

Biblioteconomia.....................................................................................
Quadro 9 -

73

à

Biblioteconomia.....................................................................................
Quadro 8 -

65

à

Biblioteconomia.....................................................................................
Quadro 7 -

55

80

à

Biblioteconomia.....................................................................................

83

Quadro 10 -

Saúde na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia...............

86

Quadro 11 -

Trabalho

na

Extensão

Universitária

aplicada

à

Biblioteconomia.....................................................................................

95

Quadro 12 -

Fases do estudo de caso.......................................................................... 155

Quadro 13 -

Critérios de análise de dados................................................................... 164

Quadro 14 -

Categorias para análise dos dados coletados........................................... 168

Quadro 15 -

Primeira questão geral............................................................................ 177

Quadro 16 -

Segunda questão geral............................................................................ 179

Quadro 17 -

Terceira questão geral............................................................................. 181

Quadro 18 -

NG: primeira questão específica............................................................. 184

Quadro 19 -

NG: segunda questão específica............................................................. 184

Quadro 20 -

NG: terceira questão específica.............................................................. 185

Quadro 21 -

NG: quarta questão específica................................................................ 186

Quadro 22 -

NG: quinta questão específica................................................................ 186

Quadro 23 -

NADDE: primeira questão específica..................................................... 188

Quadro 24 -

NADDE: segunda questão específica..................................................... 189

16

Quadro 25 -

NADDE: terceira questão específica...................................................... 190

Quadro 26 -

NADDE: quarta questão específica........................................................ 191

Quadro 27 -

NADDE: quinta questão específica........................................................ 192

Quadro 28 -

NGD: primeira questão específica.......................................................... 193

Quadro 29 -

NGD: segunda questão específica.......................................................... 194

Quadro 30 -

NGD: terceira questão específica........................................................... 194

Quadro 31 -

NGD: quarta questão específica............................................................. 195

Quadro 32 -

NGD: quinta questão específica............................................................. 196

Quadro 33 -

CPEX: primeira questão específica........................................................ 197

Quadro 34 -

CPEX: segunda questão específica......................................................... 198

Quadro 35 -

CPEX: terceira questão específica.......................................................... 199

Quadro 36 -

CPEX: quarta questão específica............................................................ 200

Quadro 37 -

CPEX: quinta questão específica............................................................ 200

Quadro 38 -

CGA: primeira questão específica.......................................................... 202

Quadro 39 -

CGA: segunda questão específica........................................................... 203

Quadro 40 -

CGA: terceira questão específica............................................................ 203

Quadro 41 -

CGA: quarta questão específica.............................................................. 204

Quadro 42 -

CGA: quinta questão específica.............................................................. 205

Quadro 43 -

CIFA: primeira questão específica......................................................... 206

Quadro 44 -

CIFA: segunda questão específica.......................................................... 207

Quadro 45 -

CIFA: terceira questão específica........................................................... 208

Quadro 46 -

CIFA: quarta questão específica............................................................. 210

Quadro 47 -

CIFA: quinta questão específica............................................................. 211

17

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO...............................................................................................

20

1.1

PROBLEMÁTICA............................................................................................

21

1.2

JUSTIFICATIVA..............................................................................................

22

1.3

OBJETIVOS......................................................................................................

24

1.3.1

Objetivo geral...................................................................................................

24

1.3.2

Objetivos específicos........................................................................................

24

1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO................................................................

24

2

REFLEXÕES

SOBRE

OS

FUNDAMENTOS

DA

EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA..........................................................................................
2.1

EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA

COMO

FUNDAMENTO

CONCEITUAL.................................................................................................
2.2

26
27

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FENÔMENO DE POLÍTICA
PÚBLICA..........................................................................................................

40

2.3

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FENÔMENO DE INCLUSÃO.......

44

2.4

EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA

COMO

FENÔMENO

INTERDISCIPLINAR......................................................................................
2.5

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO POLÍTICA ACADÊMICOCURRICULAR.................................................................................................

3

67

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SOB O ENFOQUE DOS EIXOS
TRADICIONAIS..............................................................................................

3.1.1

53

FUNDAMENTANDO A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA A PARTIR
DE ENFOQUES DO CAMPO INFORMACIONAL....................................

3.1

48

Extensão

Universitária

no

eixo

da

comunicação

aplicada

68

à

Biblioteconomia...............................................................................................

72

3.1.2

Extensão Universitária no eixo da cultura aplicada à Biblioteconomia.......

74

3.1.3

Extensão Universitária no eixo direitos humanos e justiça aplicada à
Biblioteconomia...............................................................................................

76

3.1.4

Extensão Universitária no eixo da educação aplicada à Biblioteconomia...

79

3.1.5

Extensão Universitária no eixo do meio ambiente aplicada à

3.1.6

Biblioteconomia...............................................................................................

81

Extensão Universitária no eixo da saúde aplicada à Biblioteconomia.........

84

18

3.1.7

Extensão Universitária no eixo da tecnologia e produção aplicada à
Biblioteconomia...............................................................................................

88

3.1.8

Extensão Universitária no eixo do trabalho aplicada à Biblioteconomia....

92

3.2

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SOB O ENFOQUE DOS EIXOS
BIBLIOTECONÔMICO INFORMACIONAIS...............................................

3.2.1

98

Fundamentos técnico-pragmáticos da informação....................................... 100

3.2.1.1 Informação com enfoque dos processos............................................................. 101
3.2.1.2 Informação com enfoque da gestão.................................................................... 102
3.2.1.3 Informação com enfoque da tecnologia............................................................. 103
3.2.1.4 Informação com enfoque da linguagem............................................................. 104
3.2.1.5 Informação com enfoque nos centros/unidades de Informação.......................... 105
3.2.2

Fundamentos humanos da informação.......................................................... 106

3.2.2.1 Informação e sociedade..................................................................................... 107
3.2.2.2 Informação e cultura.......................................................................................... 108
3.2.2.3 Informação e política/economia........................................................................

108

3.2.2.4 Informação e educação...................................................................................... 109
3.2.2.5 Informação e ideologia...................................................................................... 111
3.2.2.6 Informação e memória....................................................................................... 112
3.2.3

Fundamentos científicos da informação........................................................ 113

3.2.3.1 Informação

como

fenômeno

científico-natural

e

científico

social.................................................................................................................. 113
3.2.3.2 Informação como fenômeno temporal/multitemporal....................................... 114
3.2.3.3 Informação

como

fenômeno

de

objetividade,

subjetividade

e

intersubjetividade..............................................................................................

115

3.2.3.4 Informação na perspectiva pluri, inter e transdisciplinar.................................... 116
3.2.3.5 Informação e valor............................................................................................. 117
3.2.3.6 Informação e ética.............................................................................................. 118
4

ATUAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SOB O ENFOQUE
INFORMACIONAL

A

PARTIR

DAS

PRÓ-REITORIAS

DE

EXTENSÃO..................................................................................................... 120
4.1

PANORAMA DE ATUAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS DE EXTENSÃO
SOB O ENFOQUE INFORMACIONAL.......................................................... 120

4.1.1

Região Sudeste.................................................................................................

122

19

4.1.2

Região Sul......................................................................................................... 126

4.1.3

Região Centro-Oeste.......................................................................................

4.1.4

Região Nordeste............................................................................................... 133

4.1.5

Região Norte..................................................................................................... 137

4.2

PROPOSTA DE ATUAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS DE EXTENSÃO A

129

PARTIR DOS EIXOS BIBLIOTECONÔMICO INFORMACIONAIS........... 141
5

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................

5.1

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA............................................................ 151

5.2

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO................................................................ 156

5.3

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS........................................................... 161

5.4

CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS... 162

5.5

CARACTERIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS............. 164

5.6

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO DE INFORMAÇÃO........................... 170

5.7

CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS ÉTICOS.......................................... 174

6

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS.......................................... 176

6.1

CATEGORIA: QUESTÕES GERAIS.............................................................. 177

6.2

CATEGORIA: QUESTÕES ESPECÍFICAS.................................................... 183

6.2.1

Núcleo de Gestão (NG).................................................................................... 183

6.2.2

Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão (NADDE)............... 187

6.2.3

Núcleo de Gerenciamento de Dados (NGD)................................................... 193

6.2.4

Coordenadoria de Políticas Extensionistas (CPEX)..................................... 196

6.2.5

Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA).................................................. 202

6.2.6

Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações (CIFA)........................ 206

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 213
REFERÊNCIAS..............................................................................................

150

216

APÊNDICE A - Roteiro do questionário.......................................................... 233
APÊNDICE B - Pré-teste do roteiro do questionário........................................ 239
APÊNDICE C - Produto informacional: Serviço de Difusão da Informação
(SDI).................................................................................................................. 244
APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido........................ 269
ANEXO A - Parecer da Plataforma Brasil......................................................... 271

20

1 INTRODUÇÃO
A informação na contemporaneidade vem conquistando espaços efetivos e tornando-se
base paradigmática entre os indivíduos, grupos, empresas e a sociedade no geral, estabelecendose como fonte essencial para o bem-estar social, sobretudo com o advento das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) no pós-Segunda Guerra Mundial. Diversas foram as
transfigurações nos setores econômicos, sociais, políticos, culturais, educacionais etc., nas
novas formas de analisar o sistema capitalista e, principalmente, em compreender as relações
humanas em seus diferentes níveis sejam eles pessoais, institucionais, presenciais, virtuais etc.
Mediante o exposto, vale ressaltar o advento da Sociedade da Informação caracterizada
exclusivamente pelo uso da informação para gerar conhecimento e maximizar o
desenvolvimento econômico, impulsionado pela inserção da globalização neoliberal. Devido
essa “Revolução da Informação”, a informação passa a se associar aos vários segmentos dessa
sociedade, principalmente por caracterizar-se como um recurso estratégico para a resolução de
certezas e incertezas de questões científicas, profissionais, cotidianas, ambientais, religiosas,
educacionais, dentre outros contextos.
Nessa perspectiva, a informação vem sendo discutida abundantemente nas mais diversas
áreas do conhecimento, favorecendo setores de pesquisa e universalização do conhecimento.
Isto significa um relevante avanço para a área da informação, como a Biblioteconomia, por
atuar no sentido de contribuir para os processos de acesso, recuperação, uso, apropriação e
mediação da informação pelos múltiplos segmentos das comunidades inseridas na Sociedade
da Informação.
No tocante à Extensão Universitária é determinado pelos seus documentos institucionais
a indissociabilidade entre o tripé básico das universidades: ensino, pesquisa e extensão. Dessa
maneira, tal premissa determina a relevância em se estudar como a extensão vem sendo
praticada no âmbito das universidades federais do Brasil, considerando o cenário informacional
pautado nos alicerces tecnológicos e sociais.
Destarte, é inerente do fazer extensionista atuar com uma diversidade de práticas a partir
de suas temáticas ofertadas. Já a Biblioteconomia, imersa numa densidade epistemológica
científico-contextualista, possui potencial para impulsionar as atividades extensionistas
produzir, intervir e interferir em comunidades diversas. Essa condição é o cerne da presente
pesquisa, expandir o potencial desse campo do saber e propiciar um novo enfoque à Extensão
Universitária.
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1.1 PROBLEMÁTICA
No âmbito das universidades públicas a função da Extensão Universitária, enquanto
campo que conecta universidade e sociedade, torna-se fundamento basilar para a promoção do
conhecimento. A extensão é parte indispensável do pensar e fazer universitário, a qual deve
superar suas concepções vinculadas ao processo de disseminação de informações acadêmicas
através de cursos, conferências, seminários e prestação de serviços.
O compromisso social das universidades, como ambiente que oportuniza a
democratização, igualdade e desenvolvimento social, concretiza a extensão como um dos
pilares fundamentais nas praxes acadêmicas. No entanto, vale ressaltar que a universidade, via
extensão, não é detentora do conhecimento (saber popular). Ela não vai, nem deve pretender,
ensinar, explicar o mundo para a sociedade. Além disso, a sociedade deve buscar o diálogo com
a universidade a fim de denotar suas demandas sociais, informacionais, tecnológicas etc., antes
mesmo do contato através da extensão.
Apesar do reconhecimento legal da Extensão Universitária, é imprescindível fortalecer
a prática de sua curricularização, ainda vista como elemento marginalizado nas universidades.
Mesmo que a extensão se situe inserida nos pilares das universidades públicas, é fundamental
que suas modalidades e eixos sejam fomentados nos projetos pedagógicos dos seus respectivos
cursos de graduação, tendo em vista os benefícios de visibilidade, integração e responsabilidade
social na tríade (universidade, curso e sociedade), principalmente em virtude de seus valores
democráticos, dirige-se pari passu com a ameaça real à democracia, os direitos sociais, fatores
que buscam fragilizar a relação da universidade com a sociedade.
Nas universidades, a Extensão Universitária é gerenciada pelas Pró-Reitorias de
Extensão (PROEX), órgão que propicia a articulação entre a universidade e a sociedade. Suas
práticas baseiam-se nos documentos normativos do Ministério da Educação (MEC) e o Fórum
de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras
(FORPROEX). No entanto, as atividades são desempenhadas conforme as premissas
institucionais das universidades e, pensando nessa questão, o estudo vislumbra investigar tais
práticas e envidar uma nova proposta de atuação sob o enfoque da informação.
Nessa perspectiva, a busca por uma Biblioteconomia que reflita em novas formas de
viabilizar/fortalecer ideias e estratégias com vistas a elucidar questões científicas, profissionais,
cotidianas, ambientais etc. tornou-se condição fundamental na contemporaneidade. Posto isto,
cada vez mais vem se discutindo o papel da informação no âmbito desses tópicos.
Seguindo essa linha de raciocínio, considera-se essencial averiguar a atuação da
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Extensão Universitária no contexto da informação, mais precisamente das Pró-Reitorias de
Extensão, com foco na Universidade Federal do Cariri (UFCA), identificando, por um lado,
aspectos basilares de ocorrências e situações informacionais (de como esse órgão atua com os
eixos tradicionais da extensão - áreas temáticas) e, por outro lado, empreender perspectivas
conceituais (por meio do eixo informacional e seus fundamentos biblioteconômico) que
assinalam multiplicidades semânticas a partir de suas atividades institucionais.
Pode-se afirmar que a informação tem sido investigada na Biblioteconomia e
apresentada nuances fundamentacionais de grau elevado de consistência, capazes de gerar
perspectivas informacionais mais efetivas nos órgãos de extensão das universidades. Tomando
por base a configuração contemporânea, em torno dos fundamentos informacionais da
Biblioteconomia, formulou-se a condição problematizadora da pesquisa que pode ser discutida
a partir da seguinte questão: como pensar a proposição de um serviço de informação para
dinamização das atividades da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri?
Isto posto, a pesquisa contempla como hipótese primária, a partir da tipologia
proposição afirmativa, que a Extensão Universitária pode avançar no sentido geral da
Biblioteconomia, pois os fundamentos biblioteconômicos informacionais são capazes de
respaldar cientificamente as atividades da PROEX da UFCA e o gerenciamento da informação
em seus setores, principalmente por contemplar diversos assuntos relacionados à extensão, tais
como: processos, gestão, tecnologias, educação, cultura, interdisciplinaridade etc. Além disso,
depreende-se que a partir desses enfoques informacionais, vislumbra-se gerar conhecimento
mediante a apropriação dos sentidos empreendidos na pesquisa.
1.2 JUSTIFICATIVA
A Biblioteconomia como área que atua nos processos informacionais em contexto
social, político, econômico, comunicacional, profissional e de responsabilidade social deve se
estabelecer efetivamente nas comunidades científico-profissionais e questões do cotidiano da
sociedade, em ações que atendam demandas evidentes nesses espaços. Visto que, as suas
práticas informacionais possuem potencial para dinamizar outras áreas e setores educacionais.
Embora a Extensão Universitária contemple um conjunto de modalidade e eixos
temáticos para atuação, é preciso considerar que os estudos de compreensão se dão através de
assuntos semelhantes, tais como: relações processuais, de gestão, de tecnologias, educacionais,
interdisciplinares, éticos etc. Por essas proposições, a extensão deve ser depreendida como
dimensão elementar para o bibliotecário, pois o ato de partilhar informação e conectar saberes
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que talvez não pudessem denotar relações pela distinção, do ponto de vista funcional, propicia
visibilidade humanística à Biblioteconomia e comprometimento científico.
Por isso, a presente pesquisa tem seu olhar pautado para como a PROEX da UFCA atua
com as questões dos eixos tradicionais e informacionais e de quais maneiras a Biblioteconomia
pode contribuir no sentido institucional através dos eixos informacionais, a fim de evidenciar a
capacidade de atuação da área para com a extensão. A ideia é dinamizar o conhecimento,
mostrando que essa área pode fornecer subsídios estratégicos as atividades institucionais deste
órgão, assim como da comunidade interna e externa da instituição vinculada, que será
concretizada através da elaboração do produto informacional.
Além disso, a pesquisa busca designar a Extensão Universitária como fundamento
epistemológico, conceitual da prática universitária e aplicação profissional, pois é nítido certo
distanciamento dessa dimensão do teor científico. Também, a partir desse aprofundamento,
elucidar o potencial da Biblioteconomia em relação ao desenvolvimento de práticas temáticas
e empíricas no âmbito dos eixos tradicionais da extensão, uma vez que ainda é perceptível a
ínfima atuação desse campo do saber nesse sentido, de pensar em atuações extensionistas
efetivas, na Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, por exemplo.
A importância do tema reside na necessidade de investigar as bases teórico-práticas da
informação, no que diz respeito às práticas de extensão, para formação de um corpus
epistemológico que determine a atuação da Biblioteconomia em suas diversas facetas, com foco
na concepção técnico-pragmática, humana e científica de Silva (2014). Nessa perspectiva, os
prismas que determinam a pertinência de investigar essa temática são norteadas considerando
os seguintes fundamentos:
a) acadêmico-científica: no que concerne à discussão, revisão e proposição de percepções
acerca dos fundamentos da Extensão Universitária, da Biblioteconomia, para elencar os
elementos relacionais potenciais os quais dinamizem o conhecimento das PROEX;
b) social: referente à intencionalidade de fomentar a discussão e partilha de novos
conteúdos, sobre as múltiplas perspectivas informacionais de atuação biblioteconômica
extensionista junto as comunidades que estudam, vivenciam e atuam em suas mais
diversas nuances;
c) institucional: relativo à proposição de que essa pesquisa e o produto de informação
possam envidar construtos para um novo olhar sobre as práticas de extensão das
PROEX, sobretudo da UFCA e sua comunidade interna e externa;
d) pessoal: concernente aos trabalhos desenvolvidos como extensionista, preocupado em
alargar o potencial da Biblioteconomia para essa dimensão, indispensável para seu
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desenvolvimento e outras áreas que vivenciam práticas de informação.
Em suma, espera-se que a pesquisa possa contribuir para conhecer/reconhecer/fortalecer
as práticas de informação da Extensão Universitária a partir dos fundamentos da
Biblioteconomia, que contemplarão sob uma perspectiva holística de atuação, suas vertentes,
campo e fundamentos necessários ao seu efetivo exercício. Como contribuição para a ciência,
o produto - serviço de informação - será planejado, executado e desenvolvido na realidade da
UFCA, mas que pode servir de base para outras universidades.
1.3 OBJETIVOS
As finalidades da pesquisa estão relacionadas a uma visão global e abrangente do tema
que precisa ser direcionada para as ações realizadas pelo pesquisador, com intuito de atingir por
um lado seu objetivo geral, e de outro, observá-lo em sua execução subdividida.
1.3.1 Objetivo geral
Investigar a realidade das práticas de Extensão Universitária no campo da informação a
partir da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri, visando a proposição de
um serviço de informação para dinamização de suas atividades.
1.3.2 Objetivos específicos
a) discutir sobre os fundamentos da Extensão Universitária através de perspectivas teóricoconceituais, contemplando a proposição de elementos relacionais à Biblioteconomia;
b) identificar as atividades da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri
através do campo da informação;
c) analisar as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Federal do Cariri.
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Em termos estruturais esta dissertação é composta pelo capítulo introdutório, sendo
constituído pela contextualização do tema, problema, hipótese primária, seguido das razões da
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pesquisa que norteiam a sua investigação científica e dos objetivos (geral e específicos), assim
como seus respectivos capítulos. A segunda seção “Reflexões sobre os fundamentos da
Extensão Universitária”, discute a respeito dessa dimensão como fundamento conceitual,
fenômeno de política pública, fenômeno de inclusão, interdisciplinar e de política acadêmicocurricular.
A terceira seção “Fundamentando a Extensão Universitária a partir de enfoques do
campo informacional”, se propõe a contemplar dois nichos de discussão e aplicação que seriam
em comum: a) eixos tradicionais da extensão (sendo suas modalidades de atuação e áreas
temáticas) contextualizados com a Biblioteconomia e b) eixos biblioteconômico informacionais
(fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos).
No que concerne a quarta seção “Atuação da Extensão Universitária sob o enfoque
informacional a partir das Pró-Reitorias de Extensão”, essa possui como condições para as
seguintes discussões: 1) como as PROEX atuam com a questões dos eixos tradicionais (focado
nas modalidades de atuação) e informacionais e; 2) como a Biblioteconomia pode contribuir no
sentido institucional através dos eixos informacionais, a fim de evidenciar a capacidade de
atuação da área para com a extensão.
Quanto a quinta seção “Procedimentos metodológicos”, se estabelece os métodos e
técnicas das Ciências Sociais para realização da investigação científica conforme as seguintes
caracterizações: da pesquisa, do objeto, dos sujeitos, dos instrumentos de coleta de dados, das
técnicas de análise de dados, do produto de informação e dos aspectos éticos.
Na sexta seção “Análise e interpretação dos dados”, são analisadas as atividades
desenvolvidas pela PROEX/UFCA visando perceber as possíveis contribuições dos eixos
informacionais (fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos), para com a proposta
de desenvolvimento dos eixos informacionais (modalidades e áreas temáticas da extensão).
Por fim, tem-se a sétima seção “Considerações finais”, que aponta uma multiplicidade
de questões a respeito da problemática, o alcance dos objetivos da pesquisa, constatações gerais
e sugestões de novas investigações científicas valorizando a importância do produto
informacional para o Mestrado Profissional e a sociedade de um modo geral.
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2 REFLEXÕES SOBRE OS FUNDAMENTOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
O presente capítulo se constitui como um ensaio, buscando estabelecer um diálogo
preliminar a partir do desiderato da epistemologia e da Sociologia da Ciência contemplando a
Extensão Universitária como dimensão central de aplicação de alguns pressupostos legislativos
e de estudiosos. Considera-se primordial empreender essa perspectiva fundamentacional,
principalmente porque na literatura sobre o tema é perceptível a ausência de fontes de
informação as quais trabalhem a extensão nesse sentido.
Nessa perspectiva, será posto à baila concepções crítico-analíticas de como se pode
designar a Extensão Universitária como fundamento epistemológico, conceitual da prática
universitária e aplicação profissional. Para tanto, torna-se imprescindível abarcar associações
científico-contextualistas de cunho planetário, uma vez que dessa forma pode-se refletir nas
diversas abordagens aplicacionais inerentes desse campo ou ainda aproximá-la de outros
enfoques temáticos.
Com efeito, depreende-se que contemplar os postulados supracitados remete ao sentido
mais amplo da Extensão Universitária e seus construtos já discutidos, são esses os tipos de
práticas, seus princípios e eixos temáticos. É evidente que os tópicos mencionados se figuram
fundamentais para o desempenho da praxe extensionista, no entanto, pode-se mensurar a
inevitabilidade de expandir as reflexões, analisar a sua função e dinâmica nas universidades.
Cabral (2012) acentua que a prática social universitária só terá sentido se for inserida na
proposta pedagógica. A concepção do autor permite afirmar que o processo extensionista é
condição sine qua non na prática acadêmica. De fato, a função social universitária poderá ser
melhor representada ao estabelecer um diálogo com a sociedade, o que reflete diretamente nas
premissas da extensão.
À essas indagações, levando em conta a tríade elementar das universidades - ensino,
pesquisa e extensão -, é notório que os dois primeiros eixos se estabeleceram de maneira mais
sólida no decorrer dos séculos. Essa concepção será problematizada neste capítulo, ampliando
a extensão vinculada ao ensino e pesquisa à sua marginalização, o que é imprescindível para
pensar uma extensão mais consistente, sólida, respaldada, pensada como uma política de ação
propriamente dita.
Para tanto, a discussão da ideia de Extensão Universitária será focalizada nos seguintes
pontos: a) Extensão Universitária como fundamento conceitual; b) Extensão Universitária
como fenômeno de política pública; c) Extensão Universitária como fenômeno de inclusão;
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d) Extensão Universitária como fenômeno interdisciplinar; e) Extensão Universitária
como política acadêmico-curricular.
Essas são as categorizações nas quais a pesquisa visualiza a Extensão Universitária.
Tenciona-se atender a essas proposições delineando um desiderato epistemológico ainda não
contemplado, o qual se propõe a denotar e potencializar essa dimensão para além de suas
vertentes institucionais já empregadas nos documentos os quais norteiam seu contexto histórico
e de desenvolvimento.
2.1 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FUNDAMENTO CONCEITUAL
As perspectivas conceituais da Extensão Universitária assentam na diversidade de
práticas limiares de âmbito nacional, internacional e global, desempenhadas mesmo não
havendo uma conceituação sólida da dimensão. Ao longo da história das universidades,
principalmente das públicas brasileiras, o conceito de extensão transita entre várias matizes e
diretrizes conceituais: da extensão cursos a extensão serviço, da extensão assistencial a extensão
“redentora da função social da Universidade”, da extensão como mão dupla entre universidade
e sociedade a extensão cidadã.
Nesse contexto, já é evidente a ressignificação de suas relações internas com as
atividades acadêmicas, bem como sua conexão à comunidade a qual está inserida.
Considerando o cenário histórico da Extensão Universitária, será discutido quatro fases
expressivas de sua conceituação e prática (Figura 1), conforme Serrano (2010), que representam
uma transitoriedade de suas práticas inerentes das universidades e seus projetos pedagógicos.
Figura 1 - Fases conceituais e práticas da Extensão Universitária

Fonte: elaborada pelo autor (2020) baseado em Serrano (2010).

Iniciando pelo modelo da transmissão vertical do conhecimento e a extensão
serviço, pensada a partir de movimentos políticos, a extensão possui uma dimensão diacrónica
(desenvolvimento histórico), principalmente por possuir registros de práticas antes mesmo do
surgimento do termo “extensão”. Foram as primeiras escolas gregas com suas aulas abertas a
um público restrito, consideradas na literatura como os primeiros movimentos da Extensão
Universitária, onde o conhecimento pouco transformaria as realidades.
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Do mesmo modo, com base em Rocha (2001), as universidades europeias medievais,
em especial a Universidade de Bolonha, na Itália, é apontada como pioneira na origem da
extensão. Suas primeiras propostas aplicativas surgem, de fato, na Universidade de Cambridge
da Inglaterra, na metade do século XIX, como “educação continuada”, através da criação de um
programa formal de “cursos de extensão” destinados a diversas regiões e segmentos da
sociedade, sendo que das três dimensões constitutivas da universidade, a extensão foi a última
a surgir (NOGUEIRA, 2005).
Em âmbito nacional, as primeiras manifestações da Extensão Universitária remontam
ao início do século XX, tendo forte influência das vertentes dos cursos da Inglaterra, com a
realização de cursos e conferências em 1911 a exemplo de faculdades, tais como: Filosofia,
Ciências e Letras, Direito e Medicina, que posteriormente (em 1934) se constituíram como a
Universidade de São Paulo (USP). Vale ressaltar que esse período coincide com a
implementação do Ensino Superior no Brasil.
Dessa concepção prática de Extensão Universitária nota-se que os cursos consagraram
a primeira de suas atuais modalidades, responsável por figurar a ponte para o diálogo das
universidades com a sociedade, como uma prática pedagógica verticalizada, em que a
transmissão do saber tornou-se autoritário, da universidade para membros da sociedade, um
conhecimento restrito a poucos sujeitos. Em outras palavras, as práticas da extensão nas
primeiras escolas gregas e da Inglaterra, conforme Serrano (2010, p. 3), possibilita indagar que:
[...] o conhecimento é transmitido e não construído pelos participes da ação, esta
transmissão é verticalizada e parte do pressuposto de que há uma superioridade e
messianismo de quem estende, que escolhe o que transmitir, como transmitir e que
desconhece a visão de mundo dos que vão receber, e estes passam a ser sujeitos
passivos no processo.

Com efeito, “[...] todos estes termos envolvem ações que, transformando o homem em
quase “coisa” o negam como um ser de transformação do mundo” (FREIRE, 2011, p. 22). Ainda
conforme esse autor, a perspectiva da verticalização “coisifica” o homem, sendo esta fase
introdutória da extensão uma representatividade das universidades autoritárias, as quais
desconhecem a cultura e o saber popular, detentora absoluta do conhecimento, superior e
redentor da ignorância.
Em suma, essa primeira fase da extensão é antidialógica, principalmente por não buscar
conhecer a cultura da comunidade a qual está vinculada. Romper esse paradigma de ator-sujeito
e objeto significa para Freire (2011) pensar numa relação interacionista, em que os sujeitos
agem e pensam criticamente de maneira conjunta.
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A segunda fase da extensão, o voluntarismo (a ação voluntária sócio-comunitária)
rompe com a visão verticalizada da Extensão Universitária, descompromissada com a
população em vulnerabilidade social, politizada e ideológica, em virtude de três experiências:
com a Igreja, sobretudo dos jesuítas na Idade Média, com ações educativas fora do muro de
seus “colégios”, tendo como objetivo a ação filantrópica, o atendimento aos pobres; o
movimento iluminista que assume um caráter chamado de “Ação Revolucionária”; e com o
movimento estudantil, especialmente na América Latina (ROCHA, 2001).
A autora supracitada enfatiza que o Movimento Estudantil de Córdoba na Argentina,
em 1918, torna-se o marco de novos paradigmas para a Extensão Universitária, principalmente
na América Latina. O modus operandi dessa dimensão dialogava com a perspectiva processual,
comprometida com as mudanças sociais, com vínculos ideológicos e pensada a partir da
militância política dos docentes e discentes. Nesse contexto, o movimento estudantil passa a
questionar as práticas dissociadas dos problemas locais e as ações pontuais desenvolvidas pelas
universidades até então, na forma de cursos (SERRANO, 2010).
Numa transição geográfica, após as experiências limiares na Inglaterra, a extensão
perpassa da Bélgica para a Alemanha, seguido da Europa e Estados Unidos. Esse último,
estabeleceu a extensão pela prestação de serviços nas áreas urbana e rural, que somado a
participação dos estudantes em campanhas educativas e assistência às populações carentes, temse no movimento estudantil, a partir de Córdoba, uma nova atribuição às atividades
extensionistas em que vislumbra-se o “[...] fortalecimento da universidade, pela projeção ao
povo da cultura universitária e a preocupação com os problemas nacionais” (BERNHEIM, 1978
apud SERRANO, 2010, p. 5).
No Brasil, a força política dos jovens é expressiva no final da década de 1950 e início
de 1960, quando os universitários brasileiros, através da União Nacional dos Estudantes (UNE)
organizaram ações para a formação de lideranças que careciam no país, na tentativa de
institucionalizar a Extensão Universitária. Tais ações demandaram uma crítica e nova práxis no
interior das universidades. Jezine (2001) afirma que as principais universidades populares no
Brasil, conhecidas como Universidades Livres, foram as de Manaus, criadas em 1909, no ciclo
da borracha e a do Paraná e de São Paulo, em 1911.
A ação dos estudantes, a partir de Córdoba, colocará a extensão Universitária em
evidência, com a criação de Universidades Populares em várias nações
latinoamericanas. [...] A Extensão Universitária vivenciada em forma de
Universidades Populares, passará a ser vista pelos militantes dos movimentos
universitários como uma obrigação. [...] Nas Universidades Populares, os estudantes
colocavam em prática metodologias, tecnologias e difundiam concepções de educação
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e de vida em sociedade, o que não tinham condições de vivenciar nas Universidades
que estudavam (ROCHA, 2001, p. 19).

Diante dessa acepção, o cerne da Extensão Universitária introduz a correlação entre o
saber produzido no interior das universidades com a cultura local, do mesmo modo, esta última
com a cultura universitária. Observa-se o início de uma trajetória a qual busca intervir social e
culturalmente na sociedade, acarretando na transfiguração de sua conexão com os demais
pilares acadêmicos (ensino e pesquisa).
A Extensão Universitária no Brasil passa a sofrer influências do modelo de prestação de
serviços dos Estados Unidos, por meio da Escola Superior de Agricultura e Veterinária de
Viçosa de Minas Gerais, na década de 1920. Ao final da década de 1930 e início da década de
1940 houve uma efervescência em termos de práticas educativas extensionistas, tendo como
foco a cultura e permitindo a criação de salas de leituras, experiências de radiodifusão, difusão
cultural, além dos cursos e conferências abertas com intuito de propiciar discussões e viabilizar
soluções dos problemas sociais.
Assim, a fase da ação voluntária sócio-comunitária da extensão, mesmo recebendo
críticas do tipo política/ideológica e revestida de leituras por óticas de correntes ideológicas,
anarquismo, socialismo, comunismo, liberalismo e da marginalidade institucional também
adere uma nova e importante perspectiva:
Pelos princípios que norteiam este movimento de ação voluntária sócio-comunitária
podemos dizer que uma das grandes diretrizes é a abertura ao diálogo, se antes a
Universidade abria-se de forma autoritária, verticalizada, “coisificando” o homem, as
Universidades Populares, o Movimento Estudantil, tratam de iniciar a construção do
diálogo como princípio de trabalho da extensão universitária, ou seja o
reconhecimento da capacidade do outro de construir relações com outros e com o
mundo (SERRANO, 2010, p. 6).

Tal momento figura o início de uma tomada de consciência da necessidade de mudanças
na forma de atuação das universidades, sua função social e, principalmente, sua relação com a
sociedade. Nesse processo, têm-se um revestimento horizontal do conhecimento, cujo
reconhecimento da cultura local e o respeito dos valores históricos dos sujeitos são
determinantes no compromisso com as mudanças, as quais as universidades devem propiciar as
comunidades envolvidas.
Naquilo que tange a fase da ação sócio-comunitária institucional, seu início parte da
perspectiva conceitual da extensão mediante a reforma universitária no Brasil, na década de 30,
que propõe a efetivação da extensão universitária, no Artigo 42, “[...] por meio de cursos e
conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outras organizados pelos diversos
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institutos da Universidade, com prévia autorização do Conselho Universitário” (BRASIL, 1931,
não paginado), sendo destinada (Artigo 109), “[...] à difusão de conhecimentos, filosóficos,
artísticos, literários e científicos, em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo”
(BRASIL, 1931, não paginado).
Depreende-se, diante dessa normatização, a extensão centrada na forma de cursos e a
difusão do conhecimento caracterizada pela “via de mão dupla” de uma universidade detentora
de conhecimento para uma comunidade que não sabe (SERRANO, 2010), a qual inibe o
potencial criativo e o fluxo mútuo de construção de conhecimento. Nogueira (2001, p. 59)
afirma que nessa institucionalização, “Registra-se que, subjacente a essas propostas, estava o
objetivo de propagar os ideais de uma classe hegemônica que se instalara no poder”, ou seja,
vislumbra-se uma extensão manipuladora.
Além disso, essa institucionalização proposta pela reforma passou a contemplar a
extensão como domesticadora. Todavia, tal circunstância teve como contraponto o movimento
das universidades populares e do movimento estudantil, em que os estudantes passaram a trocar
experiências com as comunidades, participando de suas realidades e tentando compreender a
vida social brasileira. Outro ponto positivo do Movimento Nacional dos Estudantes, “[...] foi a
metodologia de trabalho utilizada, que possibilitava a reflexão sobre as ações realizadas”
(NOGUEIRA, 2001, p. 59).
Em meados dos anos 60 e 70, as ditaduras as quais ocorriam na América Latina, em
especial o regime militar no Brasil passou a apreender a configuração emancipadora da
Extensão Universitária atribuída pelo Movimento Estudantil como ameaça de risco. Em
resposta à essa situação e inibir o trabalho assistencial comunitário, o governo militar instituiu
programas de atuação esporádica e desvinculada das instituições universitárias (SERRANO,
2010), proposta, conforme Nogueira (2001, p. 60) “[...] incorporada ao ideal desenvolvimento
e segurança, em que os alunos eram apenas executores”.
Nessa perspectiva, emerge o movimento de ação sócio-comunitária institucional,
desvinculada das instituições universitárias, com práticas não sistemáticas, em que os
estudantes tinham a oportunidade de conhecer apenas a realidade parcial trabalhada, sem poder
estabelecer vínculos duradouros com as comunidades. Esse movimento se materializa na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1966, através do projeto Rondon,
instituído em 1968 e no Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), com o
objetivo de manter a ordem e segurança nacional.
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Criticam-se o caráter esporádico das atividades, sua desarticulação com a instituição
Universitária como um todo e a falta de continuidade das ações, entre outros aspectos.
O retorno do estudante à academia era quase sempre, problemático, pois, ao conhecer
a realidade de regiões e comunidades mais carentes, ele levava para as salas de aula
questões muitas vezes desconhecidas dos professores (NOGUEIRA, 2001, p. 61).

Posto isto, as práticas de extensão crescentes do Movimento Estudantil são afetadas
diretamente, assim como tem-se a regressão do que foi conquistado na segunda fase conceitual
da Extensão Universitária, crítica e socialmente comprometida retomando sua prática
conservadora e assistencialista, verticalizada, antidialógica e unilateral.
Na prática, a conceituação oriunda desse tempo-espaço, conforme Gadotti (2017), se
observa que duas vertentes têm se confrontado: a primeira mais assistencialista e a segunda não
assistencialista, “[...] uma prática extensionista e outra não extensionista” (p. 2). A primeira
assistencialista pelo fato de transmitir o conhecimento de maneira vertical, um serviço que pode
desconhecer a cultura e o saber popular. Basicamente, essa concepção sustenta que:
[...] aqueles que têm, estendem àqueles que não têm. Essa visão assistencialista traz,
pois, uma direção unilateral, ou seja, é uma espécie de rua de mão única: só vai da
universidade para a sociedade. A mão inversa não é considerada. É interpretada como
não existente. Logo, não se leva em conta o que vem da sociedade para a universidade,
seja em termos da sociedade sustentando o ensino superior, seja em termos do próprio
saber que a universidade elabora. Entretanto, para que a universidade se insira
efetivamente na sociedade de modo consequente, é necessário que se considere a mão
inversa também (CALDERÓN, 2003, p. 37).

A segunda vertente compreende a extensão como uma forma de comunicar saberes, é
uma visão não assistencialista, não extensionista da Extensão Universitária (GADOTTI, 2017).
Esse aspecto de comunicação dialoga com a proposta de Paulo Freire (2011), de substituir o
conceito de extensão pelo de comunicação. Esse autor se fundamenta numa teoria do
conhecimento respaldada na antropologia a qual busca responder as seguintes indagações:
como se aprende, como se produz conhecimento. Para tanto, considera o ser humano como um
ser inacabado, incompleto e inconcluso, que não sabe tudo, mas, também, que não ignora tudo.
Em 1961, através da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a extensão
volta a ganhar novas vertentes distantes do estabelecido no Projeto Rondon e CRUTAC. Já se
vislumbra uma nova perspectiva conceitual para a Extensão Universitária, mais sólida e em
diálogo com os órgãos e legislações no âmbito da educação, caracterizando sua próxima fase
extensionista.
Por fim, a fase acadêmico-institucional, a qual tem seu limiar no começo dos anos 60,
numa concepção mais autônoma e transformadora da universidade. Iniciando em Recife, com
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o movimento da Extensão Cultural, atribuída ao método de Paulo Freire, essa nova prática de
caráter sistemático e dialógico permitiu a redefinição da universidade e da Extensão
Universitária, no Brasil, por esse motivo foi abortada pelo regime militar brasileiro
(SERRANO, 2010).
No Brasil, as concepções de Freire, um proscrito oficialmente, eram
refuncionalizadas, possibilitando seus seguidores agirem de acordo com suas
orientações, sem usarem os termos que ele usava. No Ministério da Educação, o grupo
que ocupava a Coordenação das atividades de extensão - CODAE tinha Freire como
referência central, o que pode ser mais bem evidenciado na análise do Plano de Ação
lançado em 1973. Falava-se em realimentação, mão dupla, retroalimentação e outras
terminologias similares que, na realidade, propiciaram a incorporação do sentido de
comunicação ao extensionismo (ROCHA, 2001, p. 22).

As contribuições de Paulo Freire passaram a fundamentar os conceitos e práticas da
Extensão Universitária a partir dos anos 80. No processo de institucionalização, discussões
como a indissociabilidade entre os eixos da universidade e a desmistificação da Extensão
Universitária como militância política, o conceito da troca, da extensão como via de mão dupla
passam a torna-se mais efetivos.
Nessas últimas décadas, o reconhecimento legal dessa atividade acadêmica na
Constituição Federal (CF) de 1988, a organização do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, no
fim da década de 1980, atualmente Fórum de Pró-Reitores da Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras (FORPROEX1) em meados de 1987 e a criação do Plano Nacional de
Extensão Universitária (1999), propiciaram à comunidade acadêmica as condições e o lugar
para uma conceituação precisa da Extensão Universitária, principalmente com a elaboração do
Plano Nacional de Extensão Universitária (1999).
A criação do Fórum Nacional ocorre tendo como base algumas questões já
consensuais entre seus membros participantes, as quais seriam o fundamento para
elaboração das políticas de Extensão. Isso significa que o entendimento entre os PróReitores se deu a partir dessas idéias consensuais, que podem ser apreendidas como
conclusões dos documentos dos encontros regionais. São elas: o compromisso social
da Universidade na busca da solução dos problemas mais urgentes da maioria da
população; a indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa; o
caráter interdisciplinar da ação extensionista; a necessidade de institucionalização da
Extensão no nível das instituições e no nível do MEC; o reconhecimento do saber
popular e a consideração da importância da troca entre este e o saber acadêmico; e a
1

“Entidade voltada para a articulação e definição de políticas acadêmicas de extensão, comprometida com a
transformação social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. [...] São membros
natos do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, com direito a voz e voto,
os Pró-Reitores de Extensão e titulares de órgãos congêneres das Instituições de Ensino Superior Públicas
Brasileiras” (FORPROEX, 2010, não paginado).
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necessidade de financiamento da Extensão como responsabilidade governamental
(NOGUEIRA, 2001, p. 67).

Além da importante contribuição dos órgãos supracitados, essas condições para um
novo conceito só foram possíveis em virtude da luta pela redemocratização e reconstrução das
instituições políticas e sociais, e dessa forma, acarretou na reelaboração da concepção das
Instituições de Educação Superior (IES) públicas brasileiras, e, por conseguinte na redefinição
das práticas de ensino, pesquisa e extensão. É a partir dessas transfigurações que a Extensão
Universitária passou a superar o perfil mais assistencialista e adquirir uma nova concepção.
Foram necessários experiências considerando as necessidades da sociedade que
surgiram em numerosas IES, para criar alternativas concretas do diálogo universidadesociedade. Dessa forma, foi-se construindo consensos em busca da superação de sua tradição
assistencialista, em virtude da produção de conhecimento acadêmico e científico de alto nível
em favor dos cidadãos a partir desse diálogo mais direto entre a universidade e sociedade
(OLIVEIRA NETO; CARNEIRO; LISBOA FILHO, 2015).
Destarte, essa acepção da integração universidade e sociedade logra uma conceituação
mais precisa no Plano Nacional de Extensão Universitária (1999), resultado do I Encontro
Nacional de Pró-Reitores de Extensão, realizado na Universidade de Brasília (UnB):
a) a Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre
universidade e sociedade;
b) a Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica,
que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração das práxis de um
conhecimento acadêmico. No retorno a universidade, docentes e discentes trarão um
aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.
Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá
como consequência: a produção do conhecimento resultante do confronto com a
realidade brasileira e regional; a democratização do conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na atuação da universidade;
c) além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um
trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social (FORPROEX, 1999,
não paginado).
A conceituação assumida pelos Pró-Reitores torna nítida a postura democrática que a
universidade deveria assumir em desenvolver ações coletivas com a população para produção
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e socialização do conhecimento, num processo relacional de teoria/prática tendo como diálogo
o saber popular e científico frente a realidade da comunidade, possibilitando uma visão ampla
e integrada da realidade social. Todavia, vale ressaltar que a sociedade deve compreender sua
capacidade de direcionar demandas para a universidade de forma emancipada.
Ainda sobre a questão da via de mão dupla, Serrano (2010, p. 11) afirma que “[...] na
relação universidade/sociedade os atores não trocarão de papéis ou perderão sua identidade,
mas devem gerar mudanças, transcender, assim a Universidade que vai não será a mesma que
volta, a comunidade que vai não será a mesma que volta”. Logo, essa perspectiva separa o “[...]
processo educativo da própria educação, o processo cultural da própria cultura, bem como o
processo científico da própria ciência (MELO NETO, 2004, p. 23).
Além disso, as concepções abordadas no Plano preceituam a Extensão Universitária
dimensionada como uma:
[...] filosofia, ação vinculada, política, estratégia democratizante, metodologia,
sinalizando para uma universidade voltada para os problemas sociais com o objetivo
de encontrar soluções através da pesquisa básica e aplicada, visando realimentar o
processo ensino-aprendizagem como um todo e intervindo na realidade concreta
(FORPROEX, 1999, não paginado).

O trecho acima elucida a extensão nas universidades como uma forma de aprimorar as
práticas de ensino-aprendizagem através dos problemas da sociedade. No entanto, Freire (2011)
reforça a importância de esclarecer que as ações da Extensão Universitária in loco não podem
ponderar a população como objeto de ensino e pesquisa, mas devem contemplar a concepção
humana, dialógica e interacionista superando as noções de assistencialismo e processo de
disseminação de informações acadêmicas através de cursos, conferências, seminários e
prestação de serviços.
No documento referente a Avaliação Nacional de Extensão, essa é entendida como uma
“[...] ação que viabiliza a interação entre a universidade e sociedade, constitui elementos capaz
de operacionalizar a relação teoria/prática, promovendo a troca entre os saberes acadêmico e
popular” (FORPROEX, 2001, p. 24). Nesse sentido, a prática acadêmica vai se estabelecendo
como atividade capaz de imprimir um novo rumo à universidade brasileira, assim como propor
efetivas mudanças na sociedade.
A partir de um debate amplo e aberto ocorrido nos XXVII e XXVIII Encontros
Nacionais, realizados em 2009 e 2010, respectivamente, o FORPROEX denota as universidades
públicas e a sociedade um novo conceito posto na Política Nacional de Extensão Universitária,
propagado em 2012. Sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa
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e extensão, essa última é conceituada como um “[...] processo interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e
outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 28), por especular a postura que a
universidade deve assegurar para com a comunidade interna (docentes, discentes, técnicos) e
externa (a sociedade em geral).
Assim definida, esse escopo propicia a Extensão Universitária transformar a
universidade e os setores sociais com as quais ela interage. O viés interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político pressupõe sua conceituação sólida denotando a postura diante de
comunidades e suas dimensões humana, ética, econômica, cultural e social. Além disso, Serrano
(2010, p. 12) aponta três mudanças nas funções da universidade em seu pensar e fazer
universitário diante desse novo contexto extensionista, mais integrada, interdisciplinar,
sintonizada com a realidade e demanda social: 1) função acadêmica (fundamentada em bases
teórico-metodológicas); 2) função social (de promover a organização social e a construção da
cidadania) e; 3) função articuladora (do saber e do fazer e da universidade com a sociedade).
No que se refere as perspectivas de atuação da Extensão Universitária, para efetiva
interferência na sociedade, é condição sine qua non depreender seus três eixos integralizadores
que alicerçam, de maneira micro, quais são essas formas de interação entre a universidade e os
setores da sociedade.
Quadro 1 - Eixos Integralizadores
Tipo

Descrição

Áreas Temáticas

Tem por objetivo nortear a sistematização das ações de Extensão Universitária em oito áreas
correspondentes a grandes focos de política social. São elas: Comunicação; Cultura;
Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e
Trabalho.

Território

Destina-se à promoção da integração, em termos espaciais, das ações extensionistas, assim
como das políticas públicas com as quais elas se articulam. Essa integração faz-se necessária
porque, como diz Brasil (2004, p. 54), o território, em si mesmo, pode se constituir tanto em
“matriz de reprodução de desigualdades sociais e de exclusão, vinculadas às condições
precárias de vida urbana e às dimensões qualitativas de pobreza urbana para um contingente
expressivo da população”, quanto em espaço de “construção de representações sociais
negativas (internas e externas)”. A integração espacial de intervenções públicas surge como
estratégia excelente para contra-arrestar esses efeitos negativos do território, especialmente
se orientadas pela diretriz de interdisciplinaridade e interprofissionalidade.

Grupos
Populacionais

Busca promover a integração das ações extensionistas, assim como a das políticas públicas
com as quais elas se articulam, em grupos populacionais específicos, especialmente os
excluídos e aqueles em situação de vulnerabilidade social. Como no eixo Território, a
integração de intervenções em grupos populacionais específicos visa contra-arrestar a
incidência simultânea de um conjunto de carências, de falta de capacidades, nos termos de
Amartya Sen (2010), e deve estar ancorada, como no eixo anterior, na diretriz de
interdisciplinaridade e interprofissionalidade.
Fonte: FORPROEX (2012).
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Com foco no eixo de Áreas Temáticas, as ações extensionistas para consecução de seus
objetivos e contribuir para com as demandas da sociedade, categorizaram-se por intermédio das
recomendações quanto ao perfil das atividades as quais podem contemplar os campos no eixo
supramencionado, como demonstra o Quadro 2 adiante.
Quadro 2 - Modalidades da Extensão Universitária
Categoria

Definição

Programas

Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação
de serviços), preferencialmente integrados as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem
caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo
comum, sendo executado a médio e longo prazo.

Projetos

Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado.

Cursos e Oficinas

Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância, planejada e
organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de
avaliação definidos. A característica dos cursos abrange atualização, capacitação e/ou
aperfeiçoamento.

Eventos

Ação (seminários, palestras, campanhas, congressos, outros) que implica na
apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento
ou produtos culturais, artístico, esportivo, científico, e tecnológico desenvolvido,
conservado ou reconhecido pela Universidade.

Prestação de Serviços

Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou contratado
por terceiros (comunidade, empresa, órgão público etc.); a prestação de serviços se
caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse
de um bem.

Produção e
Publicação
Acadêmica

Caracterizam-se como a produção de publicações e produtos acadêmicos decorrentes
das ações de extensão, para difusão cultural, científica ou tecnológica.
Fonte: FORPROEX (2007) e MEC (2018).

Averígua-se conforme as categorias denotadas acima, uma rede de nichos temáticos que
podem ser planejados, desenvolvidos e executados por meio de metodologias dialógicas,
interacionistas e interdisciplinares. Desse modo, um dos fenômenos pelos quais intercorre o
conceito de Extensão Universitária é através da apreensão das formas representativas de sua
atuação. Vale ressaltar que a modalidade Produção e publicação acadêmica, conforme
resolução do MEC (2018), não mais se enquadra nas atividades extensionistas, além disso, foi
agregado a modalidade dos cursos o termo oficinas. Na presente pesquisa, utiliza-se como base
as seis modalidades de atuação da extensão descritas no quadro acima.
Ainda que institucionalmente seja determinando o princípio da não dissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, na praxe acadêmica é nítido um certo distanciamento, desses
pilares. Com efeito, há um comprometimento o qual reflete, conforme Mastroianni, Matheus e
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Santos (2017), no “[...] conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a
aproximação entre universidade e sociedade a autorreflexão crítica, a emancipação teórica e
prática dos estudantes e o significado social do trabalho acadêmico”.
Essa reflexão está diretamente relacionada com a proposta de criação de um novo
modelo de sala de aula resultante do diálogo entre ensino-pesquisa-extensão, que não se limita
mais ao espaço físico da academia, indo além dos seus intramuros. Dessa forma, os acadêmicos
e demais profissionais envolvidos com a extensão tornam-se protagonistas de sua formação
profissional e cidadã, comprometidos em contribuir para a solução de demandas da sociedade.
Oliveira e Goulart (2015) afirmam que por meio da relação entre ensino e extensão,
transfigura-se a relação entre professor-aluno para um relacionamento que se expande e envolve
a comunidade. De fato, essa conexão dinamiza o método de ensino-aprendizagem - teoria e
prática -, ampliando as possibilidades de atuação do discente para além dos estágios
obrigatórios, reforçando sua responsabilidade social ao desempenhar ações extensionistas com
foco em somar esforços e gerar resultados.
Naquilo que tange a relação da extensão com a pesquisa, essa diretriz permite dar ênfase
a pesquisa-ação, ou seja, tornar científico as praxes realizadas através dos canais de
comunicação, viabilizando a participação ativa dos protagonistas envolvidos (OLIVEIRA;
GOULART, 2015). Vale destacar que nos programas de pós-graduação essa díade ainda é
distante das reflexões, inibe o potencial da Extensão Universitária como objetos de estudo de
Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC), tais como monografias, dissertações, e,
principalmente de teses.
Não obstante, é preceituado pelo FORPROEX (2012, p. 32) que “[...] as ações de
extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de
pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa)”. É nítido a perspectiva de atuação
dessa relação, logo, vale explicitar a seguinte interpelação oriunda dessa reflexão: O que é
imprescindível para pensar numa extensão mais consistente, sólida, respaldada, pensada como
uma política de ação propriamente dita?
À essa pergunta-problema, Nogueira (2005) evidencia o quão fundamental torna-se
repensar a Extensão Universitária como ação acadêmica posicionada ao lado do ensino e da
pesquisa como uma dimensão de potencial para a democratização dos saberes produzidos e
ensinados nas universidades. Significa ampliar sua percepção conceitual, pensada como
fenômeno social, intelectivo e solidário, de educação emancipadora.
Com efeito, tal assertiva não se configura pelo isolacionismo, mas a ideia de uma
integração que proporcionará uma fundamentação teórica das práticas de ensino em
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consonância ao desenvolvimento de pesquisas nesse sentido, superando a visão funcional de
que cada eixo condensa uma única proposta e atividades, pelo contrário, cada pilar corresponde
há uma diversidade de ações integradas. À essa concepção, denomina-se ‘relatividade cultural’,
a qual “[...] cada cultura, como tal, é equivalente a qualquer outra” (WAGNER, 2010, p. 29).
Em suma, as quatro fases da Extensão Universitária empreendidas nessa seção permitem
observar um avanço concreto no que concerne sua perspectiva conceitual e de práticas para
atuação acadêmico-profissional. Nessa perspectiva, a fim de elucidar um resumo das
abordagens extensionistas denotadas, elaborou-se a figura que segue, pontuando suas principais
influências, transições geográficas, tipos de práticas e características.
Figura 2 - Síntese das fases conceituais e práticas da Extensão Universitária

Fonte: elaborada pelo autor (2020) baseado em Nogueira (2001) e Serrano (2010).

Mediante a figura denotada, vale mencionar que a Extensão Universitária sofreu
diversas influências, progressos, retrocessos e novos avanços epistemológicos e pragmáticos.
Observa-se que no Brasil sua implementação e desenvolvimento ocorreram de forma gradativa,
com as fases oscilando até meados dos anos 70, se estabelecendo institucionalmente a partir
dos anos 80 com diversas atribuições conceituais e práticas contextualistas. Hodiernamente,
mesmo que ainda se vislumbre a extensão marginalizada em algumas universidades, há uma
tendência para seu fortalecimento, especialmente com as práticas de curricularização, assunto
que será explanado na última subseção desse estudo.
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2.2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FENÔMENO DE POLÍTICA PÚBLICA
Pensar a Extensão Universitária pelo caráter de política pública, a princípio, é
fundamental entender: O que são políticas públicas? Quem são seus atores? Na perspectiva de
Souza (2006), a definição dessa dimensão não contempla uma única ou melhor definição. O
pensamento de Marian Filho (2005), sobre política pública, reflete na posição que o poder
público deve expressar uma postura em face aos problemas, assim como dos diversos atores
que adunam o cenário e sua intenção de fornecer feedback à função do Estado na sua relação
com a sociedade.
Souza (2006) resume o conceito de política pública como uma área do conhecimento
que apresenta dois propósitos que se complementam: 1) “colocar o governo em ação” e/ou
analisar essa ação e 2) propor mudanças no rumo ou curso das ações programadas por esse
órgão. Corroborando com esse autor, Secchi (2010) considera a política pública como uma
diretriz formulada para o enfrentamento de problemas públicos. Destarte, a concepção desses
autores permite refletir o quão importante se torna para a sociedade explorar esse campo
político, pois, efetivar tais preceitos, significa examinar as praxes do governo, no que se refere
às ações as quais foram planejadas, mas não executadas, ou efetivadas, no entanto estagnadas.
Quanto aos atores que formulam as políticas públicas, Secchi (2010) esclarece que como
pensadores e influenciadores enquadram-se os indivíduos, grupos ou organizações funcionais
da arena política, tais como os políticos, as empresas e as organizações não governamentais.
Mediante essa abordagem tem-se uma amplitude informacional de que o governo não atua nesse
campo com prioridade absoluta, o que se espera é o fortalecimento de uma capacidade
burocrática construída com empenho político, criatividade institucional, tecnologias e
investimentos em formação profissional.
É também nesse contexto que entra, principalmente, o papel da universidade pública
como protagonista na produção de conhecimento a ser partilhado com o governo e sociedade,
afinados com os valores e interesses sociais. A prática de atividades da Extensão Universitária,
no Brasil, já remonta a grandes movimentos culturais e políticos, no final da década de 1950 e
início de 1960, quando os universitários brasileiros, através da União Nacional dos Estudantes
organizaram ações para a formação de lideranças que careciam no país, na tentativa de
institucionalizar a Extensão Universitária.
Como um conjunto de ações políticas, determina o FORPROEX que o fortalecimento
da Extensão Universitária só será envidado ao pactuar com as seguintes abordagens:
normatização e implementação no âmbito das universidades públicas, o incremento da
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articulação das ações extensionistas com as políticas públicas, os movimentos sociais e os
setores produtivos da sociedade e, por fim, o apoio às iniciativas de ampliação e democratização
do ensino superior (FORPROEX, 2007, grifo nosso).
Destaca-se, dentre os pontos evidenciados, o diálogo da extensão com as políticas
públicas. Essa articulação deve ser efetivada como prática micro, no íntimo da universidade
pública, e como caráter macro, vinculada as políticas as quais são estabelecidas para o
desenvolvimento da Extensão Universitária. Nessa presunção, é primordial entender essa
relação para além da contribuição indireta das ações extensionistas: tanto no sentido de
produção de conhecimento, como na formação de profissionais qualificados para atuar na
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, tencionando expandir a gama de
aspectos construtivos que podem ser oriundos desse entendimento.
Considera-se três perspectivas de atuação, também classificados como efeitos positivos
que podem advir da Extensão Universitária com as políticas públicas:
Figura 3 - Atuação da Extensão Universitária através de políticas públicas

Fonte: elaborada pelo autor (2020) baseado em (FORPROEX, 2012, p. 43-44).

Como repercussão dessas propostas que podem nortear a relação da Extensão
Universitária com as políticas públicas, no primeiro tópico, vale ressaltar que essa contribuição
direta dos atores acadêmicos, além de evidenciar o compromisso e competência do discente,
estimula o espírito crítico e a autonomia. É relevante frisar o papel do Estado na garantia dos
direitos da cidadania ou na provisão de bens públicos, pois não é função da universidade
substituir suas responsabilidades, somar esforços e subsidiar na execução dessas atribuições de
forma crítica e autônoma é a proposta fundamental.
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O segundo tópico permite refletir que a participação direta supracitada fortalece a
continuidade da Extensão Universitária, principalmente por agir de forma imediata nos
processos políticos responsáveis por assegurar o financiamento, o qual garante sua
sustentabilidade. Quanto ao compromisso com o enfrentamento da exclusão e vulnerabilidade
social, é inerente da universidade pública a função social, o que se reflete no desempenho das
ações extensionistas pensadas e formuladas para atender as demandas da sociedade e interferir
de modo a transfigurar realidades através da construção de conhecimento, sob uma concepção
integralizadora e interacionista.
Nessa perspectiva, a Extensão Universitária em sua articulação com as políticas públicas
na praxe acadêmica deve estar respaldada nos três eixos integralizadores discorridos na seção
anterior, Áreas Temáticas, Território e Grupos Populacionais para efetiva intervenção na
sociedade. Para melhor esclarecer, as Áreas Temáticas sistematizam a extensão em oito áreas
enviesadas pela política social (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça. Educação,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho).
O eixo Território surge como estratégia para integrar, em termos espaciais, as ações
extensionistas bem como a articulação entre as políticas públicas, a fim de minimizar efeitos
negativos inerentes da geografia dos espaços empregando a interdisciplinaridade e
interprofissionalidade (FORPROEX, 2012). Já o eixo Grupos Populacionais funciona mediante
o estudo das ações extensionistas que se articulam, as políticas públicas equivalentes, com
intuito de direcioná-las para grupos populacionais específicos, com foco nos excluídos e os de
vulnerabilidade social.
O panorama denotado evidencia uma Extensão Universitária social e igualitária
caminhando pari passu às premissas das políticas públicas, preocupadas em compreender as
necessidades informacionais da sociedade e atender essas demandas por meio de ações
políticas, distanciando-se da concepção partidária dos movimentos sociais. Com esse escopo e
compromisso, o FORPROEX (2012, p. 45-46) determina as seguintes áreas de atuação
prioritárias para a articulação da Extensão Universitária com as políticas públicas:
a) preservação e sustentabilidade do meio ambiente;
b) ampliação da oferta e melhoria da qualidade da educação básica;
c) melhoria da saúde e da qualidade de vida da população brasileira;
d) melhoria do atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso;
e) melhoria do programa nacional de educação nas áreas da reforma agrária;
f) promoção do desenvolvimento cultural, em especial a produção e preservação de bens
simbólicos e o ensino das artes;
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g) ampliação e fortalecimento das ações de democratização da ciência;
h) formação de mão-de-obra, qualificação para o trabalho, reorientação profissional e
capacitação de gestores públicos.
A visão holística que se tem dessa proposta de atuação preceitua a vertente humana e
social da Extensão Universitária, e para além disso, propicia respaldo e visibilidade para se
fortalecer em discussões nos espaços de fóruns de participação social, conferências e outros
eventos. Fortalecimento, porque nesses encontros formais se discute as burocracias
responsáveis pela implementação de políticas públicas, definindo recursos, desenhos,
demandas e outros aspectos.
Mediante o panorama relacional da Extensão Universitária como fenômeno de política
pública e suas múltiplas perspectivas, adota-se na pesquisa a configuração de política pública
de Educação, que tanto possui um viés particularmente educacional, mas também o viés
dialógico com outros setores, a saber: a extensão voltada para a questão da Comunicação,
Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e
Trabalho, configurando-se numa política pública transversal, que para Serra (2004):
[...] a ideia de transversalidade está inserida em uma lógica de etapas do
desenvolvimento. A transversalidade seria a última delas, onde seria necessária
articulação de diferentes atores, em busca de se entender a multidimensionalidade da
realidade e construir melhores políticas públicas. Nesse sentido uma política
transversal buscará responder a problemas afastando-se das estruturas hierarquizadas
e tradicionais em vias de se construir um Estado Relacional, envolvendo diferentes
atores sociais. A partir de estruturas multisetoriais e verticais, em contraponto às
organizações tradicionais de gestão, e com um objetivo delineado e em comum
acordo, torna-se mais possível atingir bons resultados (OLIVEIRA, 2014, p. 22).

Logo, a extensão pode ser vislumbrada a partir de uma ação política educacional que
parte do contexto da Educação, mas com enfoques transversais, ou seja, busca resolver
problemas de caráter aproximativo com outras políticas públicas. Além disso, é importante
destacar que seu objetivo transcende a ideia de contribuir apenas ao setor de Educação, podendo
somar esforços para a sociedade em sua íntegra, assim, apesar de figurar-se uma política oriunda
do contexto educacional, abrange um enviesamento para vários outros tipos de políticas.
Do ponto de vista cognitivo, a extensão possui um potencial amplo em termos de
aplicação. Em linhas gerais, a Extensão Universitária como fenômeno de política pública
emergente do contexto educacional e de caráter transversal, por englobar quaisquer eixos
temáticos, cognitivos e conteudísticos podendo envolver a realidade do conhecimento em geral,
tanto o conhecimento científico e acadêmico, como o conhecimento de mercado,
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organizacional, do cotidiano social, do senso comum etc. Logo, é uma política educacional,
mas com aplicabilidades diversas, o que permite seu diálogo com outras políticas.
2.3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FENÔMENO DE INCLUSÃO
Para analisar o caráter inclusivo da extensão é necessário compreender os aspectos
limiares que deram veemência ao termo. No decorrer dos séculos a exclusão de indivíduos,
grupos e minorias ocorreu como algo natural pelas classes dominantes, ato inerente a civilização
humana e legitimado sob o argumento de que tal ação seria uma condição necessária para que
a minoria privilegiada pudesse usufruir dos bens e serviços socialmente produzidos.
Alusivo ao discurso de exclusão, pode-se mencionar as ideias de Charles Darwin (18091882) em sua Teoria da Evolução das Espécies, uma vez que o advento do capitalismo industrial
gradativamente foi se transfigurando numa teoria de seleção social, ampliando o escopo de
indivíduos discriminados, marginalizados e excluídos socialmente. Concomitantemente à essa
hegemonia, Bourdieu (1998) formula como representação para tal conjuntura, a expressão
“Capital Social”, como um
[...] conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede
durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de
inter-reconhecimento mútuos, ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como
o conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis
de serem percebidas pelo observador, pelos outros e por eles mesmos), mas também
que são unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 1998, p. 67).

Todavia, mediante o contexto da exclusão, surge um movimento antagônico e crítico a
esse, designado movimento inclusivo, o qual ganha espaço e colaboração das pessoas dos
diversos segmentos sociais rompendo fronteiras nacionais e internacionais, e sendo
abundantemente discutido nas diversas áreas do conhecimento. Para Mota (2010), a inclusão
como movimento político e social progressista pressupõe uma transformação qualitativa nas
estruturas e na cultura das organizações sociais, a fim de superar o paradigma reducionista, bem
como construir novos valores que humanizam o homem e valorizem suas múltiplas dimensões.
Epistemologicamente, o conceito de inclusão não é único e está associado a um conjunto
de percepções. Bourdieu (1994, p. 45) apreende que na inclusão, assim como na ação, “Os
sujeitos são na realidade agentes ativos e conhecedores dotados de um senso prático [...],
sistema adquirido de preferências, de princípios de visão e de divisão [...] de estruturas
cognitivas duráveis [...] e de esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a
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resposta adaptada”. Ainda na perspectiva do autor, a ação inclusiva rompe com o modo de
pensamento objetivista, ou seja, o questionamento é condição sine qua non para expansão de
possibilidades e ultrapassagem de limites postos nas práticas desse sentido.
Freire (2008, p. 8) determina que o conceito de inclusão possui quatro eixos
fundamentais: 1) é um direito fundamental; 2) obriga a repensar a diferença e a diversidade; 3)
implica repensar a escola e o sistema educativo e; 4) pode constituir um veículo de
transformação da sociedade. Apesar dos pilares denotados se configurarem basilares para
refletir a inclusão, é fundamental empregar uma amplitude da proposta, principalmente pela sua
reverberação nos mais diversos setores da sociedade e comunidades específicas.
Seguindo essa linha de raciocínio, Silva (2020, p. 50-52) compreende três questões
sobre o conceito de inclusão: 1) deve-se superar a única ideia de que a inclusão tem como
função o mero axioma objetivo de incluir; 2) o conceito de inclusão deve suplantar a concepção
calcada no dualismo positivado e regulado alusivo à controvérsia com a exclusão,
marginalização, opressão, desigualdade etc. e; 3) é fundamental pensar a inclusão não como
algo pré-determinado, arbitrário e hierárquica, isso inibe seu caráter interacional e coletivo.
Esse autor considerou que a conceituação precisa da inclusão requer um conhecimento
de suas múltiplas perspectivas semânticas do ponto de vista da função, propondo, nesse
contexto, elementos os quais configuram a inclusão, conforme elucidado no Quadro 3 a seguir.
Quadro 3 - Elementos da inclusão
Elemento

Descrição

Acréscimo ou adição

Constitui o caráter mais tradicional da inclusão como ação extensiva a
determinados públicos que até então não têm acesso ou possuem acesso restrito
a serviços, produtos, processos, tecnologias etc. A inclusão tem no seu caráter
mais basilar o acréscimo que institui uma primeira dimensão do aparato
inclusivo, mas incipiente para manifestar o caráter mais lato da prática de
inclusão.

Socialização

Possui duas grandes conotações: a primeira é referente ao processo de valores e
normas apreendidos pelo ser humano no transcorrer de sua vida, especialmente
através da educação (DURKHEIM, 1978) que possibilitam aos sujeitos uma
inserção mais efetiva no meio social e; apreensão e apropriação de linguagem,
costumes, tradições, usos de instrumentos, habilidades manuais, conhecimentos
de artes e ofícios, uma gama de informações culturais (PAULO, 2006) que são
imprescindíveis à formação e desenvolvimento humano. A inclusão como
socialização é uma visão ampliada do acréscimo ou adição, visto que se constitui
numa prática inclusiva histórica por meio da construção de conhecimentos e
normas que fundamentam os procedimentos culturais e educacionais dos sujeitos.

Associação

Relativo a dois referenciais específicos: a combinação/junção/união de ações
para promoção da inclusão; a inserção de sujeitos participantes das ações de
inclusão com necessidades similares ou não, mas que são contemplados por meio
de ações estrategicamente planejadas a fim de amadurecer o sentido prático da
inclusão e a diversidade de sujeitos inseridos nas ações.
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Reconhecimento do
pluralismo

Pertencente a infinidade de possibilidades pelas quais as ações inclusivas podem
ser realizadas e a variedade de sujeitos que podem ser contempladas nas ações.

Respeito horizontal às
diferenças e a diversidade
de concepções

Preconiza o respeito às similitudes e diferenças entre as ações inclusivas e os
sujeitos participantes da ação. A inclusão como conceito e prática evoca uma
diferença horizontal, propondo uma relação mais respeitosa entre as ações
propostas e os sujeitos envolvidos, possibilitando mais perspectivas de
acréscimo, socialização, associação e pluralidade.

Equidade

A opção pelo termo equidade em vez de igualdade é que o primeiro está mais
voltado para inclusão com justiça (tanto nos parâmetros legais, quanto sociais),
já o segundo, embora pregue acesso para todos, pode ser realizado de modo
padrão, sem respeitar a pluralidade e diversidade. A equidade implica em uma
condição constitucional da inclusão que deve ser amparada pelo conjunto de leis
e políticas elaboradas (COCURUTTO, 2010). A equidade se apresenta como um
tipo de justiça que não depende necessariamente da justiça legal, mas surge como
uma forma de corrigir as falhas existentes, principalmente nas leis que
representam a justiça (PASSOS, 2009), considerando que o princípio equitativo
é justo, mas nem tudo que é justo é de fato equitativo. Logo, a inclusão com
equidade buscar revisar os aspectos legislativos e prever a construção de políticas
públicas que primem pela ação inclusiva com justeza.

Prática de autonomia

Envolve a realização de ações com o primado de proporcionar a construção de
novos conhecimentos, aprendizagem, formação de competências, aguçamento da
inteligência, elucidação/resolução de problemas e satisfação de necessidades, de
modo que o sujeito concomitantemente construa suas próprias concepções e
auxilie demais sujeitos na preconização desses primados.

Protagonismo

Cria e reproduz mecanismos inclusivos de afirmação social que busque causas,
procedimentos e decisões conjuntas entre as ações e os sujeitos envolvidos,
buscando experimentações coletivas que valorizem de modo intrínseco e pleno
sucessos e fracassos, o momento e o processo, o individual e o coletivo, o
consciente e inconsciente etc. Conforme o Colectivo Situaciones (2002) a
inclusão para o protagonismo cria formas de organização que vão além da
discussão coletiva e democrática - aparecida e afirmada no processo
assembleario -, que desenvolvam práticas que impliquem uma verdadeira
socialização material do fazer.
Fonte: Silva (2020, p. 52-54).

Mediante a proposta dos elementos evidenciados, considerando a visão holística, tornase evidente o potencial da ação inclusiva e suas contribuições para as comunidades envolvidas.
Logo, a fim de concretizar o conceito do autor supramencionado, inclusão é:
[...] como conjunto de práticas estrategicamente planejadas que busca procedimental
e teleologicamente a promoção de acréscimos/adições, socializações, pluralidade,
diversidade, equidade, autonomia e/ou protagonismo na vida dos sujeitos, instituições
e diversos segmentos participantes, assim como primam por valorizar a construção de
novos conhecimentos, estímulo a aprendizagem, aprimoramento da inteligência,
geração de novos processos comunicacionais, tomadas de decisão, solução de
problemas, satisfação de necessidades e aperfeiçoamento das formas de convivência
(SILVA, 2020, p. 54-55).
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Diante da discussão epistemológica empreendida sobre a inclusão e seus conceitos,
destaca-se a evolução semântica mediante o avanço das reflexões, rompendo com a ideia de se
figurar como uma solução para o aspecto da exclusão e caracterizando-se como prática social
pelo desiderato humano. Também há um meio constitucional que precisa ser fortalecido pelos
aspectos legais e políticos para efetiva intervenção e interferência como prática social.
Dessarte, ainda sob o aspecto legal, pode-se destacar a Extensão Universitária como
importante dimensão para o fortalecimento da inclusão, por atuar diretamente com grupos e
comunidades dos mais diversos segmentos da sociedade. Para Scheidemantel, Klein e Teixeira
(2004), a extensão é de suma relevância para a produção de conhecimento e formação do
indivíduo crítico, consciente das desigualdades sociais ainda existentes. Como fenômeno
inclusivo, a Extensão Universitária dialoga com três tópicos:
Figura 4 - Características da Extensão Universitária inclusiva

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Dessa forma, há um reconhecimento de que algumas pessoas sabem mais e vão
promover melhor essa inclusão. No entanto, essa não é um fenômeno cooperativo, pois a efetiva
prática inclusiva depende da subjetividade do indivíduo, o qual pode ter noção de sua
aplicabilidade e optar por refutá-la, dessa maneira, não há cooperação.
A extensão possui esse caráter, de buscar a inclusão de maneira justa, mesmo sem
assegurar a dimensão inclusiva e justa, o esforço é por isso. Não obstante, vale ressaltar que
nem todas as propostas para incluir figuram-se equitativa, porém comumente o que se torna
equitativo denota tendência a ser relativamente inclusivo. Do mesmo modo, nem tudo que é
justo torna-se equitativo, assim como o equitativo porventura será justo, isso se deve a
compreensão semântica do termo justiça, pois esse não necessariamente significa ser justo, mas
projeta o alcance preceituado pela etimologia da palavra.
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Como prática de justiça, as ações da Extensão Universitária dependem do nível de
intensidade da inclusão, ou seja, quanto mais inclusiva é uma intervenção, em grau superior
equitativa ela tem perspectiva de ser. Do ponto de vista acadêmico-institucional, as reflexões
desta seção permitem aferir o quanto a Extensão Universitária consagra-se como um fenômeno
de inclusão, em seu bojo, atender as demandas da sociedade em busca de transformar realidades,
significa pensar na singularidade, pluralidade, coletividade, nos sujeitos humanos (físicos) e
não humanos (jurídico e institucional), assim como no perfil desses, seja especialista ou leigo.
Seja curso, programa ou projeto extensionista, no tocante ao aspecto de inclusão, o ato
de proliferar acréscimo ou adição, socialização, associação, pluralismo, respeito as diferenças
e diversidade de concepções, autonomia e protagonismo é fundamental para o desenvolvimento
humano e azo no sentido de transcorrer a intersecção, tendo em vista que esses elementos
podem e devem estar amalgamados em mais de uma ação, seja no eixo da Educação, Cultura,
Trabalho, Comunicação, Direitos Humanos e da Justiça, dentre outros. Essa massificação de
efeitos engendrados na relação de modalidades, eixos temáticos e práticas inclusivas/equitativas
configura-se indispensável para o modus operandi de uma universidade preocupada em
conceber a Extensão Universitária como um fluxo, para o empreendimento do ensino e da
pesquisa mais alvissareiro no tocante a sociedade.
2.4 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FENÔMENO INTERDISCIPLINAR
A princípio, para contextualizar a vertente temática desta subseção, torna-se necessário
depreender os aspectos teórico-conceituais da interdisciplinaridade campo de difícil
compreensão epistemológica para posteriormente denotar suas relações/aproximações com a
Extensão Universitária. Ao se referir a dificuldade de apreensão, essa inferência respalda-se
pelos diversos campos que a envolve, tais como o educacional, social, político, econômico,
científico etc., acarretando numa dispersão e diversidade de significações e discussões.
Há dois motivos, conforme Silva (2013b), os quais embasam essa acepção: o primeiro
é inerente as dificuldades epistemológicas em atribuir um conceito mais sólido e estável a
interdisciplinaridade; já o segundo segue como um corolário do primeiro a medida que se insere
um leque de terminologias correlacionadas a interdisciplinaridade que dispersam ainda mais
sua construção de sentido, similarmente a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade, e
transdisciplinaridade, além evidentemente da concepção limiar de disciplinaridade.
O limiar da interdisciplinaridade tem forte influência do meio acadêmico, protagonizado
pelo movimento dos professores e estudantes na década de 1960, na Europa, principalmente na
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França e Itália. Nesse período, as discussões tinham como foco novas propostas para a
educação, tendo como exemplos exponenciais os estudiosos Snow (1959), Kapp (1961),
Gusdorf (1967), Piaget (1972), Palmade (1979) e Vygotsky (1986).
Na busca por uma conceituação precisa, é notória uma estrutura hermenêutica densa,
procedimento complexo que segundo Severino (2001, p. 41), “[...] [precisa] ser redimensionado
quando se trata do saber teórico, [e] construído quando se trata do fazer prático”. Ainda na
perspectiva do autor, a interdisciplinaridade é entendida como a necessidade de integrar,
articular, trabalhar em conjunto, corroborando com a percepção de Silva (2013b), o qual afirma
que esse campo é comumente associado a integração, interação ou relação, reflexos do seu
transcorrer histórico.
Embora não haja uma univocidade conceitual da interdisciplinaridade, três conceitos
serão abordados, a partir das concepções apresentadas por Silva (2013b):
a) Piaget (1972) compreende a interdisciplinaridade como intercâmbio mútuo de
integração recíproca entre disciplinas variadas;
b) Japiassu (1976) afirma que a interdisciplinaridade promove a intercomunicação entre as
disciplinas, modificando suas estruturas por meio de um diálogo compreensível;
c) Palmade (1979) reconfigura as propostas anteriores, imprimindo uma concepção da
interdisciplinaridade como forma de romper a estrutura de cada disciplina para
construção de novos axiomas, pensando numa noção unitária do saber.
Posto à baila as perspectivas conceituais basilares, torna-se evidente a diversidade
semântica da interdisciplinaridade, ora por um exacerbado generalismo, ora por um estigma da
especialidade. Vale destcar que esse hiato semântico também sofre influência das formas de
aplicação desse campo e os objetos de estudo, conforme observado no conceito dos supracitados
autores, são as disciplinas, “[...] progressiva exploração científica especializada numa certa área
ou domínio homogêneo de estudo” (JAPIASSU, 1976, p. 61).
Além da concepção de disciplinas, Silva (2013b) menciona que suas ramificações
terminológicas

também

partem

dos

seguintes

radicais:

multidisciplinaridade

ou

pluridisciplinaridade2 e transdisciplinaridade3. De tal maneira, compõe-se a tríade - inter,

2
3

Associação de disciplinas que concorrem para uma realização comum, mas sem que cada disciplina tenha que
modificar sensivelmente a sua própria visão das coisas e os seus métodos próprios (DELATTRE, 1973).
“[...] unificação de duas ou mais disciplinas tendo por base a explicitação dos seus fundamentos comuns, a
construção de uma linguagem comum, a identificação de estruturas e mecanismos comuns de compreensão do
real, a formulação de uma visão unitária e sistemática de um setor mais ou menos alargado do saber” (POMBO,
1994, p. 13).
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pluri/multi e trans - que não deve ser vista de forma isolada, mas de maneira combinada e
continuada, como um crescendum de intensidade.
No tocante à Extensão Universitária, Del-Masso et al. (2017) afirmam que a
interdisciplinaridade vem ao encontro da Extensão Universitária pela “[...] necessidade
epistemológica e de uma exigência da realidade contemporânea” (PHILIPPI JÚNIOR, 2011, p.
7). Esse aspecto é corroborado quando o autor evidencia que a interdisciplinaridade é:
[...] um processo que exige mudanças na modalidade de produção do conhecimento,
implicando transformações individuais e institucionais. Ela se concretiza por meio de
práticas que se diversificam, dependendo de escolhas científicos, objetos de pesquisa,
problemas tratados e condições institucionais locais, respeitando-se, contudo,
princípios comuns (PHILIPPI JÚNIOR, 2011, p. 7).

Seguindo essa linha de raciocínio, concomitantemente ao fazer extensionista, seus
princípios básicos partem de problemas e condições identificadas para resolução de problemas
individuais, sociais e grupais, seguido das escolhas adequadas, objetos e objetivos bem
delimitados que atendam às necessidades dos sujeitos humanos.
Institucionalmente, a Extensão Universitária como fenômeno de interdisciplinaridade,
dentre as diretrizes que devem orientar e formular as suas ações determinadas na Política
Nacional, destaca o item “interdisciplinaridade e interprofissionalidade”. Nessa proposta, a
ideia é de que além de minimizar os efeitos da crise da universidade pública, se estabeleça uma
concepção mais sólida das intervenções sociais na sociedade, distanciando-se da visão
generalista e especializada em atender demanda específicas (FORPROEX, 2012).
A diretriz de Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade para as ações
extensionistas busca superar essa dicotomia, 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 (FORPROEX, 2012, p. 31).

O resultado que se espera da combinação de especialização e visão holística deve ser
materializado pela interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos da articulação de
disciplinas e áreas do conhecimento. Esse diálogo, além de fortalecer as praxes acadêmicas,
favorece a construção de alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais. Com
essa configuração, espera-se imprimir às ações de Extensão Universitária a consistência teórica
e operacional as práticas científicas, políticas, econômicas e educacionais.
De maneira pragmática, são as áreas temáticas que podem fortalecer a prática de
interdisciplinaridade nas universidades, pensando em ações conjuntas para atender a sociedade
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de forma inovadora e dinamizadora. É o insumo reflexivo para construção de sentidos com
relação à produção, organização e socialização do conhecimento.
Além disso, é pertinente atentar para o fato de que a Extensão Universitária, na pesquisa,
denota uma potencialidade interdisciplinar, mas não significa que se figura interdisciplinar. A
extensão só pode ser confirmada como tal a partir de um fenômeno prático, ou seja, de ação,
condição fundamental e divergente do discurso naturalista de que essa dimensão naturalmente
é interdisciplinar, pelo contrário, à uma construção interdisciplinar em sua natureza mediante
um contexto prático de ações.
Então, a interdisciplinaridade é um fenômeno prático que não tem sua natureza de
origem como tal, pois só alcançará esse caráter a partir das ações contextuais. Para esclarecer
tal acepção, Fazenda (1994, p. 28-29) revela que a:
Interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, mas de ação; a
interdisciplinaridade nos conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o
duvidar; interdisciplinaridade é a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio
entre seus elementos, entretanto, de um tecido bem trançado e flexível. A
interdisciplinaridade se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias
disciplinas.

Dessa concepção, vislumbra-se o caráter pedagógico e mobilizador que a
interdisciplinaridade pode denotar perante a ciência e sociedade contemporâneas (SILVA,
2013b). Nessa perspectiva, no contexto da universidade, a extensão é um dos principais polos
de ação potencialmente interdisciplinares, pela capacidade de aproximar diversos elementos
tais como demostra a figura a seguir, desde que haja ações nesse sentido.
Figura 5 - Elementos de aproximação e relação com a Extensão Universitária interdisciplinar

Fonte: resultados de pesquisa (2020).
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A fim de exemplificar como as práticas extensionistas interdisciplinares podem ser
articuladas, numa ação que trate sobre exercícios físicos para a melhoria da saúde, pensar uma
parceria entre Educação Física e a Medicina no ato de execução da prestação de serviço pode
configurar uma prática interdisciplinar. Outra ideia nesse sentido, direciona-se a construção de
um banco comunitário pensado como prática interdisciplinar entre a Administração,
Contabilidade (em foco a gestão contábil) e a Sociologia (para entender as fundamentações
sociais que envolvem as práticas dos bancos comunitários).
Um outro importante caráter da Extensão Universitária como fenômeno interdisciplinar,
traduz-se em seu teor contextual. Por exemplo, a Universidade Federal do Cariri, através da
Pró-Reitoria de Extensão promove projetos ou programas extensionistas para uma comunidade
tendo como condição interdisciplinar o diálogo do eixo Cultura com a Educação, tal
circunstância pode não acontecer numa outra universidade, ou seja, significa que a
interdisciplinaridade além de prática, ela é contextual, pois existe a possibilidade de ocorrer
num determinado contexto, mas não em outro. É relevante esclarecer esse caráter da extensão
contextual, sobretudo pelo fato de que as ações de extensão nem sempre serão apropriadas pela
totalidade de grupos e sujeitos ou que os outros serão interdisciplinares, embora possa servir de
inspiração a posteriores práticas desse caráter.
No contexto da ciência, se disciplinas do conhecimento possuem vertentes teóricas
tratadas de uma mesma perspectiva, como é o caso da UFCA, por exemplo, em que o curso de
Biblioteconomia e Filosofia trabalham com a filosofia da informação e houve uma intervenção
extensionista dialógica entre ambas, então pode configurar uma prática interdisciplinar.
Todavia, caso essa proposição de ação interdisciplinar não tenha sido realizada, porque foi
preterida por um dos atores ou membros do processo de negociação, então a
interdisciplinaridade não intercorreu.
Em síntese, a extensão constituiu-se de um potencial interdisciplinar a partir da variação
de temas e seus atores os quais podem dialogar entre si, mas que essa interdisciplinaridade só
pode ser afirmada através de ações, com práticas extensionistas, levando em conta a relatividade
a qual somente o viés pragmático não definirá esse caráter, visto que tal intervenção pode não
ser aceita pelas comunidades, grupos ou sujeitos. Portanto, a interdisciplinaridade é a
reciprocidade de ideias, é a integração de ações e se não ocorrer ambas as condições então
não há interdisciplinaridade, pois a proposição de ação para uma prática interdisciplinar
depende dessas abordagens, bem como da aceitação e/ou apropriação para sua devida
efetivação como tal. Do mesmo modo, deve figurar-se o modus operandi da Extensão
Universitária nesse sentido.
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2.5 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO POLÍTICA ACADÊMICO-CURRICULAR
A primeira referência legal da extensão, localiza-se no Estatuto das Universidades
Brasileiras, Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, o qual regulava que “[...] a Extensão
Universitária tinha como objetivo dilatar os benefícios da atmosfera universitária àqueles que
não se encontram diretamente associados à vida da Universidade, dando amplitude às atividades
universitárias, e elevar o nível da cultura geral do povo” (BRASIL, 1931, não paginado).
Seu segundo movimento parte dos universitários brasileiros, no final da década de 1950
até o início de 1960, com a União Nacional dos Estudantes que organizam movimentos culturais
e políticos visando fomentar a institucionalização da Extensão Universitária. A extensão vai
ganhando espaço no meio político com a instalação da Ditadura Militar que estabelece reformas
de base.
No âmbito da educação, houve três iniciativas de cunho político: as duas primeiras
implementadas em 1966, com o Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC)
e do Projeto Rondon. Situada nas universidades públicas, os dois projetos propiciaram aos
acadêmicos experiências iniciais junto às comunidades rurais, contribuindo para a melhoria de
qualidade de vida dessa população (FORPROEX, 2012).
Classifica-se como terceira iniciativa à promulgação da Lei Básica da Reforma
Universitária, Lei nº 5.540/68, a qual estabeleceu que:
[...] as universidades e as instituições de ensino superior estenderão à comunidade,
sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da
pesquisa que lhes são inerentes (Artigo 20) [e instituiu a Extensão Universitária. Os
termos dessa institucionalização foram os seguintes]: As instituições de ensino
superior: a) por meio de suas atividades de extensão proporcionarão aos corpos
discentes oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de
vida da comunidade e no processo geral do desenvolvimento; [...] (BRASIL, 1968,
não paginado).

Na primeira metade da década de 70 surgem novas iniciativas, mediante o Ministério da
Educação e Cultura (MEC) e o Ministério do Interior criaram a Comissão Mista
CRUTAC/MEC - Campus Avançado/MINTER, cuja atribuição foi a de propor medidas
destinadas à institucionalização e fortalecimento da Extensão Universitária. Dentre as propostas
dessa comissão, evidencia-se a criação da Coordenação de Atividades de Extensão (CODAE),
responsável pela elaboração do Plano de Trabalho de Extensão Universitária por volta de 1974.
Esse plano, conforme Nogueira (2005), estabelece a extensão pensada como ação
institucional direcionada para o atendimento das organizações e populações, retroalimentando
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e trocando saberes acadêmicos e populares. Dessa perspectiva compreende-se que as camadas
populares deixam de ser objetos para se tornarem sujeitos da ação extensionista, superando,
dessa forma, a noção construída na década anterior.
Isto posto, o Plano de Trabalho de Extensão Universitária introduz avanços
consideráveis, em consonância a tal evento, instaura-se o Regime Militar, surgindo inúmeros
movimentos populares no final da década de 1970 e início de 1980. No seio da luta pela
redemocratização e reconstrução das instituições políticas e sociais reelabora-se a concepção
das IES públicas brasileiras e, por conseguinte, se redefine as práticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão. É a partir dessas transfigurações que a Extensão Universitária passou a ser
remodelada, ganhando uma nova concepção em 1985, vista como um processo que articula o
ensino e a pesquisa, envolvendo toda a universidade no que se concretiza o principal desafio da
Extensão: a sua institucionalização.
O reconhecimento legal dessa dimensão, conforme sua inclusão na Constituição Federal
(CF) de 1988, a organização do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, hodiernamente, Fórum de
Pró-Reitores da Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, em meados de 1987 e a
criação do Plano Nacional de Extensão Universitária (1999), propiciaram à comunidade
acadêmica as condições e o lugar para uma redefinição precisa da Extensão Universitária.
Ao concretizar que a extensão é parte indispensável do pensar e fazer universitário,
busca-se a institucionalização dessas atividades, tanto do ponto de vista administrativo como
acadêmico. Nessa perspectiva, em virtude da efetiva função da Extensão Universitária, a
Constituição de 1988 preceitua a “[...] indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”
(BRASIL, 2017, p. 123) e determina que “[...] as atividades universitárias de pesquisa e
extensão poderão receber apoio financeiro do poder público” (BRASIL, 2017, p. 125).
Conforme as conquistas da extensão, já institucionalizada, novos progressos foram
efetivados pelo MEC em parceria com a FORPROEX, na criação do Programa de Fomento à
Extensão Universitária (PROEXTE), de 1993, o qual vislumbra apoiar financeiramente a
Extensão Universitária e a respaldar sua definição nas diretrizes e objetivos, dos tipos de ações
a serem desenvolvidas e da metodologia a ser adotada em sua implementação. E recentemente
a Rede Nacional de Extensão (RENEX), também iniciativa do FORPROEX, mantém cadastro
atualizado das instituições integrantes, divulga ações extensionistas universitárias e coordena o
Sistema Nacional de Informações de Extensão (SIEX/Brasil), banco de dados sobre as práticas
de extensão no país.
Com a institucionalização da extensão na constituição, não demorou para a legislação
do Ministério da Educação no estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional (LDB) - Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 - estabelecer que a educação
superior tem por finalidade “[...] promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996, não paginado). E para o
fortalecimento da extensão nas IES, a lei supracitada institui que “[...] as atividades
universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público,
inclusive mediante bolsas de estudo” (BRASIL, 1996, não paginado).
Outrossim, o Plano Nacional de Educação (PNE), determina em seu Anexo - Metas e
Estratégias - no item 12.7, “[...] assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos
curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de Extensão Universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social” (BRASIL, 2014,
p. 74). A LDB (1996) esclarece que a composição do projeto político pedagógico, atualmente
denominado Projeto Pedagógico do Curso (PPC), deve incluir a realidade global e local por
designar-se elemento chave.
Um dos principais pontos dessa Lei é a necessidade de autoconhecimento da profissão
para a sociedade. Conforme as diretrizes educacionais, é sine qua non que a formação
acadêmica se apresente fundamentada em dois pilares: a competência técnica e o compromisso
social. Nesse contexto, é primordial que a extensão se encontre vinculada aos currículos dos
cursos de graduação, tendo em vista os benefícios de visibilidade, integração e responsabilidade
social na tríade universidade, curso e sociedade.
Nessa perspectiva, considera-se de suma relevância elucidar um panorama realista de
como algumas das principais universidades públicas do Brasil vêm implementando a condição
formalmente prevista no PNE de assegurar no mínimo 10% (dez por cento) do total de créditos
curriculares exigidos nos cursos de graduação. Para tanto, realizou-se um mapeamento de 16
(dezesseis) Instituições de Ensino Superior (IES) públicas por região, em seguida, foi acessado
os sites institucionais, com foco nas páginas da PROEX, tencionando elencar as principais
ações e documentos regulamentadores para à exigência do PNE, dados qualitativos
sistematizados no Quadro 4 que segue.
Quadro 4 - Mapeamento de ações das universidades públicas brasileiras sobre a
curricularização da Extensão Universitária
CENTRO-OESTE
Universidades

Ações

Universidade de Brasília

2017: Resolução Nº 05/2017 da Câmara de Extensão (Designar Grupo de
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(UnB)

Trabalho da Câmara de Extensão para acompanhar a discussão da Resolução
CAD N. 045/2014 e também promover discussões para revisão das
Resoluções internas da CEX).
2019: Início ao processo de Inserção Curricular da Extensão; Palestra “Da
elaboração à implementação das Diretrizes da Extensão”.

Universidade Federal de Goiás
(UFG)

2019: I Seminário de Curricularização da Extensão Universitária na UFG;
criação de Comissão Mista de Curricularização (CMC).

Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS)

2018: 2º Reunião Ordinária do FORPLAD com Mesa de debate “Gestão da
Extensão Universitária: Desafios e Oportunidades”.
NORDESTE

Universidades

Ações
2014: Ações têm sido desenvolvidas com o objetivo de destacar a importância
e a centralidade da extensão na formação do aluno, como a criação de uma
comissão vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

2017: Resolução Nº 09/2017 (Regulamenta a inserção e o registro da Ação
Curricular de Extensão (ACEx) como carga horária nos Projetos Pedagógicos
de Cursos de Graduação da UFPE).
2018: Criação de site sobre o processo de curricularização da extensão na
UFPE; Semana de Formação Pedagógica da UFPE.
2013: XLI Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de
Ensino Superior da Regional Nordeste, com apresentação da Pró-Reitora da
UFCA na mesa redonda “Contribuição para a Curricularização”.

Universidade Federal da Bahia
(UFBA)

2014: Manual de Extensão Universitária da UFBA, contendo informações
sobre a curricularização.
2018: Congresso da UFBA - Pesquisa, Ensino e Extensão, tendo na
programação uma mesa “A curricularização da extensão”.
2019: I Encontro Interno de Extensão do IHAC registra presença de membros
da comunidade e convidados (para discutir a curricularização da extensão nos
cursos de graduação da UFBA).

Universidade Federal do Ceará
(UFC)

2017: Resolução Nº 28/CEPE, de 1º de dezembro de 2017 (Dispõe sobre a
curricularização da extensão nos cursos de graduação da (UFC).
2018: Divulgação da notícia “Cursos de graduação da UFC terão até 2022
para incluir a extensão em seus currículos”; documento informativo “Entenda
a Curricularização da Extensão” da UFC.
2017: I Seminário da Curricularização da Extensão da UFCA.

Universidade Federal do Cariri
(UFCA)

2018: Resolução Nº 53/CONSUP, de 12 de novembro de 2018 (Estabelece,
ad referendum, do Conselho Superior Pro tempore, o Regulamento das
Atividades de Extensão Universitária no âmbito da UFCA, incluindo capítulo
sobre a curricularização).
2019: Resolução Nº 42/CONSUNI, de 16 de maio de 2019 (Dispõe sobre a
integralização curricular das ações de extensão nos cursos de graduação da
UFCA); Disponibilização de cronograma de ações envolvendo a
curricularização pela PROEX da UFCA; lançamento de página sobre a
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curricularização; evento sobre Integralização da Extensão para participação
da comunidade acadêmica UFCA; definição dos membros do Comitê de
Integralização da Extensão; publicação no CONSUP do Regulamento de
Integralização da Extensão na UFCA etc.
NORTE
Universidades

Ações

Universidade Federal do Pará
(UFPA)

2018: I Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, tendo
em alta nas discussões da mesa redonda de abertura “Universidade e
Sociedade Civil: Desafios Contemporâneos a Extensão Universitária”, a
curricularização da Extensão como forma obrigatória de inclusão da Extensão
nos currículos de graduação.

Universidade Federal Rural da
Amazônia (UFRA)

Universidade Federal do
Tocantins (UFT)

2018: Seminário multi-campi de curricularização da Extensão em seus Cursos
de graduação; reuniões da PROEX e PROEN sobre a curricularização da
Extensão
2019: Reunião interna para discussão das Estratégias de Curricularização da
Extensão.
2018: Publica-se a notícia “UFT se organiza para implantar as novas diretrizes
para a extensão”; I Encontro de Formação dos Comitês Setoriais de Extensão
da UFT, sobre a curricularização da extensão universitária; II Encontro de
Formação dos Comitês Setoriais da Universidade, com apresentação de
diagnósticos das ações de extensão e uma oficina de Curricularização da
Extensão Universitária; Reunião, organizada pelo Grupo de Trabalho (GT)
de Extensão do Campus, para propor a construção de um Manual de
Curricularização da Extensão.
2019: Encontro de Pró-Reitores de Extensão do Norte para definição de
indicadores os quais serão utilizados para a curricularização e a creditação da
extensão; III Encontro de Creditação da Extensão na UFT, o qual apresentou
os indicadores para a curricularização da extensão na UFT.
SUDESTE

Universidades

Ações
[20--]: Revista “Interfaces: Revistas e Extensão da UFMG”, dispondo de
diversos artigos sobre curricularização da extensão.
2015: Resolução Nº 12/2015, de 22 de setembro de 2015 (Cria e regulamenta
a Formação em Extensão Universitária na UFMG).

Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)

2016: Debate sobre formação em extensão e troncos comuns de formação.
2018: Documento sobre a Sistematização dos dados “Mapeamento das ações
de Extensão do/no currículo de graduação”.
2019: 18º Jornada de Extensão da UFMG, discutindo a formação em extensão
e a curricularização nos cursos de graduação.

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

[201-]: Oferece duas disciplinas que atendem ao programa de
Curricularização da Extensão, Elaboração e Gestão de Projetos e Pensamento
Sistêmico.
2015-2016: Relatório Final da Comissão de Curricularização (Dispõe sobre
um estudo da Comissão acerca da operacionalização dos 10% de atividades
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de extensão universitária na matriz curricular).
2016-2017: Relatório Final da Comissão de Curricularização (Dispõe sobre
os trabalhos da Comissão nesse período).
2017: Resolução nº 139, de 11 de outubro de 2017 (Regulamenta a
curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação da
UNIFESP); guia para curricularização das atividades de extensão nos cursos
de graduação da UNIFESP (Dispõe sobre a curricularização das atividades de
extensão nos cursos de graduação da UNIFESP).
2018: Oficina de curricularização das atividades de extensão no Campus São
Paulo.
2013: Resolução CEG Nº 02/2013 (Regulamenta o registro e a inclusão das
atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFRJ).
2014: Resolução CEG 03/2014 (Autoriza a criação e inserção nos currículos
de graduação de disciplinas de natureza mista); Resolução CEG 04/2014
(Altera e Complementa a Resolução CEG 02/2013, considerando a necessária
e desejada indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a necessidade
de incluir atividades de extensão e pesquisa de forma transversal e integrada
nos currículos dos cursos de graduação).
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)

2015: Guia de Creditação da Extensão na UFRJ.
2016: 34º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), em
que houve a “Entrevista: a experiência da UFRJ na curricularização da
Extensão”, com a superintendente acadêmica de extensão da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
2018: Resolução CEG Nº 06/2018 (Dispõe sobre a alteração do artigo 10, da
Resolução CEG no 15/1971, com mudanças sobre os créditos no trabalho
escolar em atividades de extensão).
2019: Guia para inclusão das ações de extensão no currículo da UFRJ.
SUL

Universidades

Ações
[20--]: GT Curricularização da Extensão nas Licenciaturas.

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)

2014: Evento “Diálogos da Extensão” (na 9º, 10º, 11º, 12º, 13º. 14º e 20º teve
como tema para discussão sobre os 10% créditos de Extensão nas matrizes
curriculares e a curricularização).
2019: Minuta da Curricularização da Extensão (estabelece as normas gerais
para inclusão de atividades de extensão na composição dos currículos de
graduação da UFRGS, bem como o registro de suas atividades acadêmicas);
plenária da COORLICEN discute disciplinas ERER e curricularização da
extensão nos cursos de licenciaturas UFRGS; Seminário sobre a
Curricularização da Extensão nas Licenciaturas.
2016: Discussões sobre a curricularização.

Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)

2018: Criação da Comissão Mista de Curricularização (CMC).
2020: Resolução Normativa Nº 01/2020/CGRAD/CEx, de 03 de março de
2020 (Dispõe sobre a inserção da Extensão nos currículos dos Cursos de
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Graduação da UFSC); Ofício Circular Nº 002/2020/DEN/PROGRAD
(Orientações gerais sobre o encaminhamento da política de extensão
curricular dos cursos).
[201-]: Minuta da Resolução para creditação da extensão (Dispõe sobre a
creditação das Atividades Curriculares de Extensão nos currículos plenos dos
cursos de graduação da UFPR).
2015: Relatório de Atividades da Comissão Responsável Pela Proposta
Institucional de Creditação de Extensão - Portaria 1971/15.

Universidade Federal do
Paraná (UFPR)

2016: Documento “Creditação curricular da extensão na UFPR: fundamentos
para uma proposta de resolução”; Seminário “Creditação da Extensão na
UFPR” (nos currículos de graduação).
2017: 1º, 2º e 3º Encontro da Creditação da UFPR; 1º Seminário de Avaliação
de Extensão; Relatório do 1º Encontro de Creditação da Extensão na UFPR.
2018: Participação no Seminário “Curricularização da Extensão do
FORPROEX-SUL”.
2019: Reunião do Colégio de Coordenadores de Curso de Graduação
(CCGrad) com pauta sobre a curricularização da extensão; Documento
informativo “Creditação da Extensão UFPR: Você sabe o que é?”.
Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Diante da diversidade de ações, observou-se que as universidades mapeadas não aderem
à proposta de curricularização na mesma celeridade, algumas estão mais avançadas, maturadas
e outras apenas iniciando as discussões. Categorizando as principais ações conforme o
desenvolvimento das instituições supracitadas denotadas no quadro acima, destaca-se, por nível
de importância:
1) resoluções sobre a inclusão das atividades de extensão na composição dos
currículos de graduação: dentre as universidades supracitadas, já foram
implementadas e divulgadas nas seguintes instituições: Centro-Oeste - UnB (2017);
Nordeste - UFPE (2017), UFC (2017) e UFCA (2019); Sudeste - UNIFESP (2017) e
UFRJ (2013); Sul - UFSC (2020). Vale mencionar que na região Norte as universidades
mapeadas ainda não implementaram suas resoluções;
2) minuta da resolução sobre a inclusão das atividades de extensão na composição dos
currículos de graduação: as minutas são documentos ainda não definitivos, e, dentre
as universidades mencionadas, na região Sul, duas instituições formularam e
divulgaram somente a minuta, a UFRGS (2019) e UFPR ([201-]);
3) outras ações de curricularização: todas as universidades supracitadas vêm realizando
encontros, seminários, palestras, reuniões estratégicas, criação de sites e elaboração de
documentos informativos sobre a curricularização da extensão. Destaque para a
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UNIFESP que já oferece duas disciplinas que atendem ao programa de Curricularização
da Extensão (Elaboração e Gestão de Projetos e Pensamento Sistêmico) e a UFRGS, a
qual dispõe do Grupo de Trabalho (GT) Curricularização da Extensão nas Licenciaturas.
É pertinente acentuar o fato de que já no ano de 2013, a UFRJ cria uma resolução
regulamentando o registro e a inclusão das atividades de extensão nos currículos dos cursos de
graduação antes mesmo da resolução estabelecida no PNE, em 2014, situação que também pode
ser vislumbrada na UFBA, com a implementação de ações pensadas para a contribuição da
curricularização. Além das universidades públicas citadas (Quadro 4), no que tange as
resoluções, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) (2018), Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) (2017), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (2016) e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) (2016) também já
dispõem de documentos definitivos quanto à inserção da Extensão Universitária nos currículos
de seus cursos de graduação.
Todavia, observa-se que a Extensão Universitária como uma prática de efetiva mudança
da universidade e sociedade, no caminho da justiça social e garantia dos valores democráticos,
dirige-se pari passu com a ameaça real à democracia, os direitos sociais, fatores que buscam
marginalizar fragilizar esse campo e a relação da universidade com a sociedade. Nesse contexto,
o XLII Encontro Nacional do FORPROEX, realizado em Florianópolis no ano de 2017, discutiu
frente a esse cenário, o fortalecimento da articulação com os setores sociais e a contribuição
para a defesa da autonomia universitária. O devido Fórum, permitiu um aprofundamento em
torno das questões de internacionalização, inserção da extensão nos currículos de graduação e
Indicadores de Avaliação da Extensão (FORPROEX, 2017).
Nogueira (2005, p. 11), reforça a importância de provocar reflexões sobre a extensão,
[...] refletir sobre a extensão é um desafio para aqueles que a entendem e desenvolvem
com qualidade acadêmica tão importante quanto as outras atividades, o ensino e a
pesquisa, considerando que as três funções da Universidade compõem o processo
acadêmico que se estendem desde a produção do conhecimento até a transmissão dos
resultados.

O fator determinante no ensino de qualidade implica na inclusão dos discentes
universitários frente a realidade social do país, objetivando beneficiar por um lado a sociedade,
e por outro lado, a formação cidadã e profissional destes. Entende-se que essa relação
caracteriza a extensão com mecanismo que favorece o diálogo entre o conhecimento científico
e os saberes da sociedade, logo, superar o desafiado supramencionado, significa a
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curricularização da extensão nas praxes acadêmica, acarretando benefícios mútuos para as
partes envolvidas. A partir dessa integração, é imprescindível a promoção de práticas as quais
capacitem os sujeitos a atuarem eticamente na sociedade, através de um processo educacional
que proporcione a inclusão, participação política e crítica do alunado comprometido com as
causas sociais.
Seguindo essa linha de raciocínio, é imprescindível compreender que o processo de
curricularização como prática de disciplina curricular, ou pelo menos de carga horária
disciplinar convencional deve contemplar ações extensionistas ao contrário, ou seja, de fora
para dentro da universidade. Nesse contexto, vale adotar os postulados da teoria de Santos
(2008a) denominada “Ecologia dos Saberes”, conceituada como “[...] um conjunto de
epistemologias que partem da possibilidade da diversidade e da globalização contrahegemônica e pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer”.
De maneira mais axiomática, a ecologia de saberes presume que todas as práticas de
relação entre seres humanos e entre eles e a natureza, implica mais de uma forma de saber, e,
dessa forma, pode-se estabelecer diálogo entre as estruturas do saber - moderno, científico e
ocidental - com as formações de conhecimento - tradicionais, nativas e locais -, com vistas a
epistemologia da luta contra a injustiça cognitiva, levando em consideração que objetiva tornar
relativo o conhecimento científico e popular, pois “[...] todos os conhecimento são contextuais
e parciais. Não há nem conhecimentos puros, nem conhecimentos complexos; há constelações
de conhecimento” (SANTOS, 2008a, p. 154).
A relevância dessa teoria para as práticas curriculares das universidades permite o
diálogo entre o saber científico, produzido na universidade, com os saberes populares, provindo
da comunidade extra universidade, a fim de reequilibrar a relação entre a ciência e prática social.
Dessa maneira, é possível refletir numa Extensão Universitária repleta, conforme Apple (1989,
p. 31-32), de significados vividos, práticas e relações sociais, onde Bourdieu (1975) abre
caminho para outra percepção da universidade, vista como um ambiente que favorece a
mobilidade social através da cultura, utilizando-se de propostas como aposta Freire (2013),
numa educação que tem como pressuposto o diálogo, em que todos têm direito à voz e se
educam mutuamente.
As práticas de extensão situada nas universidades públicas são norteadas por princípios,
que visam sua construção e aprimoramento contínuo, sendo esses:
a) a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-se nas prioridades do local, da região,
do País;
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b) a Universidade não pode imaginar-se proprietária de um saber pronto e acabado,
que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque participa
dessa sociedade ela deve ser sensível a seus problemas e apelos sejam os expressos
pelos grupos sociais com os quais interage, sejam aqueles definidos ou apreendidos
por meio de suas atividades próprias de Ensino, Pesquisa e Extensão;
c) a Universidade deve participar dos movimentos sociais priorizando ações que
visem à superação da desigualdade e da exclusão social existentes no Brasil;
d) a ação cidadã das Universidades não pode prescindir da efetiva difusão e
democratização dos saberes nelas produzidos, de tal forma que as populações,
cujos problemas se tornam objeto da pesquisa acadêmica sejam também
consideradas sujeito desse conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso
às informações resultantes dessas pesquisas;
e) a prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, científico, filosófico,
tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e Extensão, devendo ser encarada como um
trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a partir da (e sobre a) realidade
objetiva, produzindo conhecimentos que visem à transformação social;
f) a atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir em uma das diretrizes
prioritárias para o fortalecimento da educação básica através de contribuições técnicocientíficas e colaboração na construção e difusão dos valores da cidadania
(FORPROEX, 2012, p. 37-38, grifo nosso).
Diante desses princípios, pode-se visualizar com nitidez a responsabilidade social das
universidades no tocante das práticas extensionistas. Seus valores buscam contribuir para a
formação da cidadania e o progresso do país. Vale salientar, que não se pode pensar de maneira
utópica o posicionamento da universidade como principal solução para os problemas sociais da
sociedade contemporânea, mas deve-se enfatizá-la de maneira indispensável para a
transformação social. Compreende-se que a base da transformação social está na educação, em
suas instituições de ensino, portanto, em seus professores, técnicos, discentes, os quais
representam o ponto de partida para a formação de um coletivo que construa uma educação a
serviços dos interesses sociais (PEREIRA, 2002).
Nessa acepção, Freire (2006) acentua que a extensão se tornou processo primordial que
tem como intuito obter resultados satisfatórios tanto para as comunidades assistidas quanto para
as próprias instituições de ensino. Tal indagação torna mais nítido a ligação que a extensão
estabelece entre a universidade com as demandas sociais, culturais e tecnológicas externas de
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seus intramuros. Assumir esse papel deve ser uma das premissas das IES que vislumbram
aprimorar a qualidade do ensino e integrar o alunado crítico, criativo e responsável,
comprometido em atender as demandas sociais, políticas, culturais etc. da sociedade.
Com esse escopo e compromisso, a Política Nacional de Extensão Universitária
determina, além dos princípios, diretrizes para orientar a formulação e implementação das
praxes extensionistas, sendo essas:
a) interação dialógica;
b) interdisciplinaridade e interprofissionalidade;
c) indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão;
d) impacto na Formação do Estudante;
e) impacto e transformação social (FORPROEX, 2012, p. 29).
Com essas configurações, tenciona-se superar as três crises da universidade pública
apontadas por Boaventura de Sousa Santos: 1) crise de hegemonia - resultante das contradições
entre a função tradicional da universidade de formar conhecimentos exemplares, nos âmbitos
científico e humanístico, e a função de produzir padrões culturais médios e conhecimentos
instrumentais, exigidos pelo desenvolvimento capitalista no século XX; 2) crise de
legitimidade - no fato de “[...] a Universidade ter deixado de ser uma instituição consensual em
face da contradição entre a hierarquização dos saberes [...], por um lado, e as exigências sociais
e políticas da democratização da Universidade e da reivindicação da igualdade de oportunidade
para os filhos das classes populares, por outro” (SANTOS, 2004, p. 5) e; 3) crise institucional
- em virtude da “[...] contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores e
objectivos da Universidade e a pressão crescente para submeter esta última a critérios de
eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de responsabilidade social” (SANTOS,
2004, p. 5-6).
O compromisso social das universidades, como ambiente que oportuniza a
democratização, igualdade e desenvolvimento social, concretiza a extensão como um dos
pilares fundamentais nas práticas acadêmicas, especialmente pelo potencial dessa dimensão em
englobar nas ações questões culturais, educacionais, políticas e econômicas construídas sob o
enfoque interacionista e dialógica. Para reforçar a indagação realizada, a Política Nacional de
Extensão Universitária reitera que:
A Extensão Universitária tornou-se o instrumento por excelência de inter-relação da
Universidade com a sociedade, de oxigenação da própria Universidade, de
democratização do conhecimento acadêmico, assim como de (re)produção desse
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conhecimento por meio da troca de saberes com as comunidades. Uma via de mão
dupla ou, como se definiu nos anos seguintes, uma forma de “interação dialógica” que
traz múltiplas possibilidades de transformação da sociedade e da própria Universidade
Pública (FORPROEX, 2012, p. 17).

Para fortalecer ainda mais a institucionalização da Extensão Universitária na Educação
Superior brasileira, o Ministério da Educação elabora a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de
2018, a qual “Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e
regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE 2014-2024 e daí outras providências” (MEC, 2018, não paginado). Esse
documento direciona-se principalmente para a regulamentação das atividades de extensão dos
cursos de graduação vinculada a formação do discente, previsto nos Planos de Desenvolvimento
Institucionais (PDIs), e nos Projetos Políticos Institucionais (PPIs) das entidades educacionais,
de acordo com o perfil do egresso, estabelecido nos PPCs e demais documentos normativos
próprios, também podendo ser empregado nas pós-graduações.
Diante das discussões empreendidas, é perceptível um considerável avanço da Extensão
Universitária no Brasil, tanto do ponto de vista conceitual como de prática institucional
reconhecida nas mais diversas entidades legais. Nessa perspectiva, a fim de elucidar uma linha
do tempo contemplando um panorama holístico das principais referências institucionais e legais
da extensão nacional apresentados nessa subseção, elaborou-se um infográfico (Figura 6)
também com o intuito de melhor elucidar as ocorrências de tais documentos.
A ilustração contempla um total de 18 tópicos subdivididos nos principais documentos
legislativos, ações educativas e criação de órgãos institucionais para o efetivo estabelecimento,
fortalecimento conceitual-aplicativo e institucional da Extensão Universitária. Outras ações,
tais como a RENEX, iniciativa do FORPROEX e que mantêm cadastro atualizado das
instituições integrantes, divulga ações extensionistas universitárias e coordena o SIEX/Brasil,
banco de dados sobre as práticas de extensão no país, não foi incluído pela ausência de
informação no que se refere a data de criação.
Em relação ao processo de sistematização dos dados para estruturação da Figura 6, os
seguintes pontos foram abarcados: ano de criação/publicação, título do documento/ação/órgão,
entidade responsável pela produção/implementação, e, por fim, uma breve descrição do que se
trata as referências institucionais e legais da Extensão Universitária nacional. Com essa
estrutura, tenciona-se fornecer um delineamento histórico dos avanços da extensão uma vez que
se figura como pilar sine qua non das universidades públicas.
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Figura 6 - Linha do tempo das principais referências institucionais e legais da Extensão Universitária do Brasil

Fonte: resultados de pesquisa (2020).
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Em linhas gerais, pode-se observar com nitidez os avanços legais da Extensão
Universitária conforme a sua inclusão nos documentos legislativos, tais como a Constituição
Federal, o MEC e as leis que norteiam as diretrizes das universidades públicas e da educação
nacional que atribuem enfoque de conceito, formas de atuação e o financiamento pelo poder
público. Com criação do FORPROEX, seus encontros nacionais e a criação da Coleção
Extensão Universitária (Plano Nacional, Avaliação Nacional, Indissociabilidade ensinopesquisa-extensão, Organização e Sistematização e a Política Nacional), a extensão adquire
identidade nacional (definições e operacionalizações de área do conhecimento, área temática,
linhas de extensão e informações detalhadas sobre as ações de extensão) e passa a se estabelecer
cada vez mais nas universidades.
Com os avanços do FORPROEX, a Extensão Universitária conquista o reconhecimento
das entidades públicas como uma atividade acadêmica de concepção de universidade cidadã,
capaz de interferir diretamente na solução dos problemas sociais do país, superando a visão de
apenas figurar como uma atividade acadêmica. Vale destacar a meta e estratégia estabelecida
pelo PNE (2014-2024), para a curricularização da extensão nos cursos de graduação que tem
feito as universidades cada vez mais refletirem sobre tal determinação, assim como
institucionalizar essa condição através de resoluções orientando suas ações.
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3 FUNDAMENTANDO A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA A PARTIR DE ENFOQUES
DO CAMPO INFORMACIONAL
O diálogo preliminar concretizado na seção anterior, em que se construiu a noção da
Extensão Universitária pensada pelo ponto de vista da epistemologia, tanto de caráter científico
como legislativo, permite alargar esse olhar para o campo informacional, como dimensão
central para aplicação de fundamentos. Com esse escopo, a presente seção se propõe a
contemplar dois nichos de discussão e aplicação que seriam em comum: 1) eixos tradicionais
da extensão (mais conhecido como áreas temáticas); 2) eixos biblioteconômico informacionais.
A Extensão Universitária, como já supracitado, é norteada e sistematizada em oito áreas
correspondentes aos seguintes focos de política social: Comunicação; Cultura; Direitos
Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho
(FORPROEX, 2012). Quanto aos eixos informacionais da Biblioteconomia, propostos por Silva
(2014) em sua tese, denominam-se de fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos,
ambos os eixos serão discutidos posteriormente.
Nessa perspectiva, a ideia a ser assentada buscará entender as aplicabilidades dos eixos
da extensão no Brasil via prática biblioteconômica, assim como potencializar essa relação por
meio do campo da informação a partir dos fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e
científicos. Dessa forma, do ponto de vista científico-contextualista, esse modus operandi pode
gerar uma efervescência epistemológica em grau elevado de aplicabilidade benéfica para as
comunidades envolvidas.
Do mesmo modo, tal sistemática vislumbra linkar esses eixos, a fim de denotar uma
identidade extensionista mediante sua abrangência temática e uma identidade informacional, a
partir dos fundamentos biblioteconômicos. Com efeito, investigar as propriedades e concepções
semânticas de cada eixo fornece a Biblioteconomia bases reflexivas para formação de um
corpus epistemológico, o qual apreende as diversas facetas pragmáticas oriundas dessa
conexão.
À vista disso, essa interlocução teórico-pragmático que dimensiona as múltiplas
relações entre ambas as terminologias desencadeia um campo profícuo de estudos e práticas
profissionais na área da Biblioteconomia, relacionado a diversos outros conceitos imbricados
nos próprios fundamentos, fazendo repercutir sua condição pluri/multi e transdisciplinar. Nas
próximas subseções têm-se o delineamento das discussões da Extensão Universitária sob o
enfoque dos eixos tradicionais e biblioteconômico informacionais, suas características e as
diversas perspectivas contextuais de atuação.
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3.1 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SOB O ENFOQUE DOS EIXOS TRADICIONAIS
Todas as ações de extensão devem ser classificadas segundo as áreas do conhecimento
e áreas temáticas que norteiam e sistematizam sua atuação política social. Com essa logística,
vale ressaltar quais são as áreas do conhecimento empreendidas pela Extensão Universitária
para classificação, sendo adotadas como padrão as determinações do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ([20--]), a saber: Ciências Exatas e da
Terra; Ciências Biológicas; Engenharia/Tecnologia; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias;
Ciências Sociais; Ciências Humanas; e Linguística, Letras e Artes.
De maneira prática, no sistema de informação essas áreas são relacionadas conforme a
proposta de atuação do departamento ou setor da universidade que origina a ação, vínculo o
qual é estabelecido pela instituição ao fazer o cadastro no sistema (FORPROEX, 2007). Nesse
contexto, um departamento de uma faculdade de Medicina, em geral, é interligado à área do
conhecimento de Ciências da Saúde, logo, suas ações automaticamente também terão essa
vinculação.
Do mesmo modo, como as áreas temáticas podem estar correlacionadas em mais de uma
área, nesse caso, deve-se classificá-las em: 1) área temática principal e 2) opcionalmente, em
área temática secundária. Segundo o FORPROEX (2007, p. 24), “A classificação por área deve
observar o objeto ou assunto que é enfocado na ação. Mesmo que não se encontre no conjunto
das áreas uma correspondência absoluta com o objeto da ação, a mais aproximada,
tematicamente, deverá ser a escolhida”.
E qual é a finalidade dessa classificação? Sistematizar as ações, visando favorecer os
estudos e relatórios sobre a produção da Extensão Universitária brasileira. Considera-se
fundamental categorizar segundo agrupamentos temáticos, assim como o diálogo de indivíduos
ou grupos que atuam na mesma área temática, haja visto o fortalecimento dos eixos tradicionais
em singularidade e pluralidade, além de evidenciar o teor epistemológico dessa dimensão no
campo da comunicação científica, contribuindo, como parte da tríade elementar da atuação
universitária, para a sua consolidação científica ao atuar vigorosamente em consonância ao
ensino e pesquisa.
Em referência à estrutura das áreas temáticas da extensão, foi mediante a deliberação do
XVII Encontro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidade Públicas Brasileiras,
realizado em Vitória - ES, de 29 a 31 de maio de 2001, bem como da inserção de propostas ao
Plano de Trabalho do Fórum, que o FORPROEX, em seu XXII Encontro Nacional,
desempenhado em Porto Seguro - BA, de 23 a 27 de maio de 2006, implementou uma
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reavaliação de suas áreas temáticas e da organização das comissões. Nesse evento, também foi
determinado que as áreas temáticas devem ser estruturadas em nível nacional, regional e local.
Outro aspecto estabelecido a partir desse último evento citado para cumprimento das
metas, são: 1) comissão temática, de caráter permanente, composta de, pelo menos, um(a)
coordenador(a) nacional e cinco coordenadores(as) regionais (Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul), indicados pelo conjunto das pró-reitorias das universidades da região e 2)
pessoas de referência, à identificação, convite e participação em cada área temática, nos níveis
nacional, regional e em cada universidade, que serão indicados pela Comissão Temática como
membros-consultores para programas, projetos e aspectos específicos da Área Temática,
devendo ter o referendo da Pró-reitoria de extensão de sua universidade (FORPROEX, 2007,
p. 25).
Em relação às perspectivas aplicacionais dos eixos temáticos, ou seja, às acepções
conceituais de como as modalidades de atuação supracitados podem ser desempenhadas nos
eixos tradicionais, ainda não foram condensadas na Política Nacional de Extensão, o que
caracteriza-se um lapso nesse sentido, pois são termos densos semanticamente e a falta das
definições acarreta na inibição de suas respectivas significações. Além disso, vale salientar a
importância de tal documento se posicionar conceitualmente, tendo em vista que este não pode
simplesmente abranger os termos e não propiciar uma concepção sobre esses.
Destarte, a necessidade de preencher essa lacuna epistemológica pode viabilizar uma
perspectiva científica mais densa e responder indagações do tipo: o que se entende por
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção, Trabalho? Em qual sentido pode-se compreender esses campos na
extensão? De maneira institucional, social ou em todos os fundamentos abrangentes possíveis?
Logo, é perceptível a amplitude da qual se pode pensar essas áreas, em consequência disso,
averígua-se um hiato semântico que inibe o conceito mais denso da Extensão Universitária.
Não obstante, com o intuito de evidenciar - mesmo que de forma breve as áreas
temáticas - será explicitado as descrições desses campos sob a óptica da extensão da
Universidade Federal do Cariri (2016) em seus “Cadernos de Experiências da UFCA: Extensão
em Foco”.
Quadro 5 - Proposta de Atuação dos Eixos Temáticos da Extensão Universitária
Eixo Temático

Atuação

Comunicação

Mídia comunitária; comunicação escrita e eletrônica; produção e difusão de material
educativo; televisão universitária; e rádio universitária.
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Cultura

Desenvolvimento cultural; cultura, memória e patrimônio; cultura e memória social;
cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições culturais; produção cultural e
artística na área de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e artística na área
de fotografia, cinema e vídeo; produção cultural e artística na área de música e dança;
produção teatral e circense.

Direitos Humanos e
Justiça

Assistência jurídica; direitos de grupos sociais; organizações populares; e questões
agrárias.

Educação

Educação básica; educação e cidadania; educação a distância; educação continuada;
educação de jovens e adultos; educação para a melhor idade; educação especial;
educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; incentivo à leitura.

Meio Ambiente

Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e desenvolvimento
sustentável; desenvolvimento regional sustentável; aspectos de meio ambiente e
sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento rural; educação
ambiental; gestão de recursos naturais e sistemas integrados para bacias regionais.

Saúde

Promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com necessidades
especiais; atenção integral à mulher; atenção integral à criança; atenção integral à
saúde de adultos; atenção integral à terceira idade; atenção integral ao adolescente e
ao jovem; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas
públicas de saúde; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área;
desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e segurança no trabalho; esporte, lazer
e saúde; hospitais e clínicas universitárias; novas endemias, pandemias e epidemias;
saúde da família; uso e dependência de drogas.

Tecnologia e Produção

Transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas juniores;
inovação tecnológica; polos tecnológicos; direitos de propriedade e patentes.

Trabalho

Reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; educação profissional;
organizações populares para o trabalho; cooperativas populares; questão agrária;
saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e oportunidades de trabalho.
Fonte: adaptado de Cunha (2016, p. 17-18).

O campo de aplicação desses eixos tradicionais, como denotado no quadro acima, torna
evidente a amplitude de intervenções que se podem pensar mediante a definição de cada área.
Em virtude disso, vale frisar a relevância do FORPROEX em propiciar aos termos norteadores
representativos para melhor respaldar as propostas da extensão das IES. Significa fortalecer a
Extensão Universitária brasileira para as possibilidades de atuação em consonância as suas
respectivas modalidades, as quais tornam as premissas desses eixos, em seu sentido pragmático,
efetivo nos segmentos diversos da sociedade.
Oliveira (2014, p. 6) depreende que os eixos temáticos da Extensão Universitária são
fundamentais para a “[...] formação de profissionais com competências ética, profissional e
política, [...] uma vez que fortalece o profissional a pensar a representação e o sentido de suas
ações para um projeto de sociedade”. Nesse contexto, a prioridade é pensar na qualidade das
intervenções, com fundamento no campo do saber científico, e, dessa maneira, construir valores
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coletivos, almejando a formação do ser humano como cidadão, lançado e inserido, histórica e
socialmente, numa comunidade enleada por valores de solidariedade.
Evidenciado os eixos tradicionais da extensão, seus conceitos e propostas aplicativas
serão discutidos esses aspectos e contextualizados com a Biblioteconomia fazendo surgir a
seguinte indagação: como é possível pensar a extensão biblioteconômica informacional
aplicada a esses eixos? Para denotar genericamente essa associação, será elucidado em quadros
e alíneas nas próximas subseções uma perspectiva holística de atuação, pensando nos eixos de
maneira particularizada e cooperativa os quais contribuem para o desenvolvimento da
Biblioteconomia, conforme demonstra a figura que segue.
Figura 7 - Atuação da Biblioteconomia através das áreas temáticas da Extensão Universitária

Fonte: elaborada pelo autor (2020) baseado em FORPROEX (2012).

O ciclo radial dessa figura destaca a relação das áreas temáticas da extensão com a
Biblioteconomia, que se configura campo central para a proposição de múltiplas perspectivas
de atuação, considerando o seu potencial informacional contextual. É importante destacar que
tais conexões não se caracterizam pelo isolacionismo, mas no sentido de integração entre as
áreas temáticas e essas com as práticas biblioteconômicas.
Do ponto de vista estrutural, a composição dos quadros e alíneas, imbricados nas
próximas subseções, são constituídos da seguinte maneira: aplicabilidade temática e empírica.
A aplicabilidade temática é o caráter fundacional e elementar para a execução, já a
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aplicabilidade empírica tem caráter norteador a qual vai mobilizar as tendências de construção
da aplicação temática numa tonalidade concreta através de projetos e programas, cursos e
oficinas, eventos, prestação de serviços, produtos, formação etc., que são as modalidades da
Extensão na perspectiva informacional.
3.1.1 Extensão Universitária no eixo da comunicação aplicada à Biblioteconomia
No âmbito da comunicação, a Extensão Universitária propõe uma perspectiva genérica
de ações englobando mídia comunitária, comunicação escrita e eletrônica, produção e difusão
de material educativo, dentre outras temáticas. Esse eixo tem uma representatividade no campo
da Biblioteconomia fundamental para suas práticas.
Cientificamente, Borko (1986) compreende que essa dimensão representa e analisa
comportamentos/padrões infocomunicacionais. A comunicação ganha expressividade com a
Teoria Matemática da Comunicação, publicada em artigo de 1948 e retomada em livro, um ano
depois, com a colaboração do matemático Warren Weaver.
A teoria e o modelo de Shannon-Weaver, com conceitos rigorosamente definidos,
integra o processo geral da comunicação distinguido em três níveis de questões a solucionar: a)
o nível dos problemas técnicos, onde se trata da exatidão com que os símbolos podem ser
transmitidos entre um emissor e um receptor; b) o nível dos problemas semânticos, ou seja, a
questão da precisão com que os símbolos transmitidos veiculam o significado desejado e; c) o
nível dos problemas de eficiência, ou seja, a questão da eficácia com que o significado recebido
influencia o comportamento no sentido pretendido (ALVES, 1999, p. 6).
Esse modelo torna-se referência e passa a ser adotado pelas diversas áreas do
conhecimento. Na Biblioteconomia, as práticas infocomunicacionais são inerentes do cotidiano
do profissional. De acordo com Mello e Costa (2014), a comunicação nessa área torna-se fator
crítico de sucesso, uma vez que os serviços de informação têm a finalidade de promover o
acesso e uso das fontes informacionais, propiciando subsídios ao desempenho de atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
Nessa perspectiva, emprega-se na Biblioteconomia, como prática da comunicação, a
mediação cultural, que tem influências de universidades francesas utilizando da
multidisciplinaridade entre disciplinas como a psicologia (comportamento dos indivíduos),
sociologia (processos de relações sociais) e linguística (representação e significação da
linguagem utilizada no processo de mediação cultural) (CORROY; GONNET, 2008, p. 206).
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Conceitualmente, a mediação cultural pode ser entendida do ponto de vista de Silva
(2015b, p. 98) “[...] como uma construção e representação dos processos sociais e artísticos que
busca no diálogo com indivíduos e/ou grupos promover significados e sentido a realidade
humana a partir de um conjunto de atividades pensadas e constituídas coletiva e
dialogicamente”. Para Davallon (2007, p. 4), a mediação cultural:
Pode ser definida, sem dúvida, a nível funcional: visa fazer aceder um público a obras
(ou saberes) e a sua acção consiste em construir um interface entre esses dois
universos estranhos um ao outro (o do público e o, digamos, do objecto cultural) com
o fim precisamente de permitir uma apropriação do segundo pelo primeiro.

Depreende-se que sua aplicabilidade se situa na designação de realidades diferentes,
dependendo da percepção do profissional para cobrir múltiplos aspectos, ou seja, práticas que
visam aproximar elementos culturais no cotidiano dos sujeitos, através de ações as quais
oportunizem o processo de construção de novos conhecimentos. Aplicada à Biblioteconomia,
foram propostas diversas intervenções conforme desenvolvidas no Quadro 6 que segue.
Quadro 6 - Comunicação na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia
Aplicabilidade Temática

Aplicabilidade Empírica

Editoração

Prestação de serviço, tais como palestras, cursos, minicursos e oficinas
sobre os processos de editoração e uso de softwares.

Mídias tradicionais e eletrônicas
em bibliotecas

Curso ou Workshop sobre o uso das ferramentas midiáticas para aproximar
o usuário da biblioteca e outros serviços.

Comunicação na relação entre
biblioteca e usuário

Prestação de serviço, através de palestra sobre como acompanhar a
evolução das formas comunicacionais na biblioteca para melhor atender as
necessidades informacionais dos usuários.

Comunicação científica

Prestação de serviço em formato de palestras sobre o sistema que compõe
a comunicação científica de determinada área do conhecimento.

Canais de informação (formais e
informais)

Curso (educação de usuário) sobre a pesquisa de canais formais e
informais e suas formas de utilização.
Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Diante das práticas mencionadas no quadro, vislumbra-se uma Biblioteconomia
extensionista que vai além do fazer circular informações, passando da economia da informação
para a economia do conhecimento, ou seja, a um processo produtivo o qual agrega valor à
informação repleto de sentido e de produção de inovações as quais permitem o avanço social e
pragmático do quefazer da área nesse campo (CARVALHO; BRITO, 2006). Logo, pode-se
indagar que as ações extensionistas, nessa perspectiva, podem atuar sob a visão da formação de
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uma identidade responsável e crítica para com seu público-alvo, despertando o interesse na
identificação da necessidade de comunicação em seus múltiplos campos e aspectos de atuação.
3.1.2 Extensão universitária no eixo da cultura aplicada à Biblioteconomia
A cultura é considerada um dos principais elementos que compõe a vida humana em
sociedade. Apresenta, como uma de suas principais características, a sociabilidade, uma vez
que o homem em meio natural interage com seus semelhantes partilhando tendências,
fomentadas por um conjunto de práticas diferenciadas. Por diferenciadas, Canclini (1990)
atribui o termo culturas híbridas em que são representadas e simuladas ações sociais, por
conseguinte, tais práticas são fruto das atuações dos indivíduos dentro de uma dinâmica social.
“Falamos da cultura sempre que a vida produz certas formas pelas quais se expressa e
se realiza - obras de arte, religiões, ciências, tecnologia, leis, e uma infinidade de outras. Essas
formas abrangem o fluxo da vida e lhe fornecem conteúdo e forma, liberdade e ordem [...]”
(BAUMAN, 2012, p. 27). A reflexão do autor supracitado permite aferir que a cultura não é
estática, estável ou isolada. Pelo contrário, os aspectos culturais se manifestam e, em constante
fluxo são reinventados, redesenhados, com intuito de serem revividos, permitindo conferir ao
ser humano tendências à inovação, ao aperfeiçoamento, em busca de um modelo definido de
vivência que o satisfaça (MORAES, 2011).
Perante a contextualização da cultura, a Biblioteconomia apresenta um amplo potencial
para atuação. O conceito de cultura aqui adotado baseia-se na concepção do filósofo e
historiador Durval Muniz, o qual compreende que essa dimensão “[...] é na verdade um
conjunto múltiplo e multidirecional de fluxos de sentido, de matérias e formas de expressão que
circulam permanentemente, que nunca respeitaram fronteiras, que sempre carregam em si a
potência do diferente, do criativo, do inventivo, da irrupção, do acasalamento”
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 17). Ainda conforme o referido autor, a cultura
corresponde na verdade a fluxos culturais, relações culturais, redes culturais, conexões
culturais, conflitos e lutas culturais.
A importância das práticas culturais na Biblioteconomia, conforme Rosa (2009),
justifica-se pela contribuição educativa, assim como pelo caráter transformador na realidade
dos sujeitos, propiciando autonomia na construção de novos conhecimentos. O Código de Ética
do bibliotecário brasileiro enfatiza a natureza “[...] sociocultural e suas principais características
são a prestação de serviços de informação à sociedade e a garantia de acesso indiscriminado
aos mesmos, livre de quaisquer embargos” (CFB, 2018, não paginado).
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Nesse contexto, a expressão agente sociocultural presume novas possibilidades de
atuação do profissional da informação no contexto cultural, desde a graduação até a formação
propriamente dita. Dessa forma, ao pensar na questão cultural, o bibliotecário deve
compreender sua importância para o desenvolvimento individual e social. Assim, deve, de
acordo com Silva, Souza e Morais (2008, p. 2), “[...] formar o cidadão crítico da cultura,
estimulando sua criatividade, reflexão, expressão e senso estético”. Para Munhoz (2010), atuar
no âmbito da cultura significa ampliar/aprimorar um tratamento mais humanista, devendo
adquirir “[...] a nuance de animador cultural, dada uma comunidade, é preciso ter habilidades
humanas (ou desenvolvê-las), tudo isso para ir ao encontro do que realmente necessita a
comunidade na qual ele está inserido” (p. 11).
A ação cultural tem se configurado uma temática fundamental, pois não se limita apenas
a disponibilização de bens culturais, mas a construção de novos bens culturais e conhecimento.
Conceitualmente,
A ação cultural é um rico campo de atuação que oferece ao bibliotecário inúmeras
opções de atividades a serem desenvolvidas nas bibliotecas públicas, escolares,
comunitárias e centros culturais, sendo indiscutível sua importância tanto no sentido
de dinamizá-las como de alavancar o processo de produção cultural no âmbito dessas
instituições e da sociedade [...] (CABRAL, 1999, p. 1).

Para além das bibliotecas, direcionar esse tipo de ação para outros segmentos da
sociedade é fundamental. Tal indagação remete, mais uma vez, a formação do bibliotecário e
ao Projeto Pedagógico das Escolas de Biblioteconomia, sendo essencial fomentar no graduando
a elaboração ou participação de propostas extensionistas, tais como programas e projetos para
escolas, indústrias, hospitais, dentre outros setores da sociedade. Tendo por base as
conceituações e reflexões aqui desempenhadas, o Quadro 7 elenca as práticas
biblioteconômicas no âmbito da Extensão Universitária.
Quadro 7 - Cultura na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia
Aplicabilidade Temática

Aplicabilidade Empírica

Mediações culturais

Projetos relacionados a temas tais como: a política, educação, sociedade, meio
ambiente, preservação da memória, atividade artística; cursos e prestação de
serviços relacionados a atividades culturais e artísticas como música, dança,
teatro, pintura, desenho, contação de histórias etc.

Mediações de leitura

Programas e projetos que atuem com serviços estratégicos os quais estimulem a
leitura da palavra, leitura do mundo e fomento ao letramento informacional;
cursos de mediação da leitura; eventos em formato de palestras sobre a mediação
da leitura em bibliotecas públicas, escolares etc.

Memória e patrimônio

Prestação de serviços sobre práticas de preservação (bens materiais e imateriais)
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e eventos que valorizem temas históricos das comunidades locais e o processo
de comunicação entre diferentes gerações da comunidade; programas de ações
culturais nas bibliotecas para conhecer obras de autores mais expressivos e
antigos, visando à preservação e dinamização de ideias, teorias e questões; ações
extensionistas de educação patrimonial; palestras que visam fomentar e
favorecer a construção do conhecimento e a participação social para o
aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do
patrimônio cultural brasileiro.

Cultura digital

Podendo englobar eventos, tais como seminários, palestras, campanhas no
tocante à explicitação da Sociedade da Informação, cibercultura, revolução
digital ou era digital, a fim de evidenciar o quanto as relações humanas vêm
sendo fortemente mediadas por tecnologias e comunicações digitais.

Serviços utilitários culturais
e de utilidade pública

Desenvolvimento de programas sobre questões étnicas e raciais; prestações de
serviço em formato de palestras sobre o estímulo à formação da cultura da
própria comunidade, da cultura regional, nacional, global e popular; atuação de
bibliotecas com programas de cultura e lazer, englobando agenda cultural,
calendário de eventos, cinemas, teatros, museus, centros e espaços culturais,
salas de exposições, galerias de arte, estádios, órgãos ligados ao esporte, dentre
outros.

Fonte: elaborado pelo autor (2020) baseado em (SILVA, 2015c).

As práticas extensionistas da Biblioteconomia na cultura, de fato, revelam as
possibilidades de criação de um fluxo, redes e relações culturais podendo proceder por ações
culturais, práticas artístico-culturais e memória e patrimônio. Ademais, vale destacar a
importância dessas práticas atuarem de maneira integrada, visando o favorecimento da
mobilidade e transformação social.
3.1.3 Extensão Universitária no eixo direitos humanos e justiça aplicada à
Biblioteconomia
No âmbito dos direitos humanos e justiça, as proposições focalizam na questão do
direito à informação para o desenvolvimento das categorias. Nesse caso, o bibliotecário tem
papel essencial no que concerne a garantia do acesso e uso das fontes e canais informacionais,
assertiva a qual dialoga com o Manifesto da Federação Internacional de Associações e
Instituições Bibliotecárias (IFLA, sigla em inglês) e Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO):
A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos são
valores humanos fundamentais. Só serão atingidos quando os cidadãos estiverem na
posse da informação que lhes permita exercer os seus direitos democráticos e ter um
papel activo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimento da
democracia dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre e
sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação (IFLA, 1994,
não paginado).
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As reflexões de Sanches Neto (2011) determinam os ambientes de informação como
portais de acesso fundamentais para a democratização do conhecimento. Nessa perspectiva, são
as ações de caráter informacional, educacional e cultural que propiciam múltiplas formas de
levar informação aos sujeitos, isso significa inclusão social. Para além de direcionar a
informação, é fundamental capacitar os sujeitos para as diversas formas de utilização das fontes
de informação, visando a apropriação de conteúdo, assim como o alcance de autonomia.
A atuação da Biblioteconomia através de políticas públicas figura uma prática
fundamental no que tange a democratização do acesso à informação. No entanto, Silva (2017,
não paginado) afirma que “Uma das carências mais latentes nos currículos de graduação da
Biblioteconomia é concernente às políticas públicas (incluindo as políticas públicas de
informação), tanto em termos de práticas de ensino, pesquisa e extensão, quanto em termos de
aplicação profissional”. De fato, essa carência tem estreita relação com a falta de disciplinas
sobre o assunto nos currículos de graduação.
A formação política da Biblioteconomia é fundamental, uma vez que qualquer campo
do conhecimento está diretamente vinculado a política, considerando a dimensão acadêmica,
profissional e político-institucional, assim como a concepção técnico-científica (dos múltiplos
fazeres da comunidade acadêmica), da prática profissional e da luta político-institucional dos
órgãos de classe, tais como Conselho, Associação e/ou Sindicato (SILVA, 2017).
Nessa perspectiva, a fim de fortalecer a atuação da Biblioteconomia com políticas
públicas e outras vertentes que promovam intervenções dessa área viabilizadas pela Extensão
Universitária, propomos como aplicabilidades temáticas e empíricas:
a) direto à informação: pode-se executar cursos e/ou prestação de serviços a fim de
disseminar os princípios da lei de acesso à informação, abordando seus principais
tópicos seja na academia, assistência jurídica, grupos sociais e organizações populares;
b) direito autoral: importante temática para realizar prestação de serviços, tais como
oficinas, cursos, palestras sobre a Lei nº 9.610/98, a qual determina os princípios e
regimentos do direito autoral considerando o tipo moral, patrimonial e na internet e os
novo meios digitais. A ideia é facilitar a compreensão de sua função e utilização na
academia, assistência jurídica, grupos sociais e organizações populares, podendo ser
elaborado manuais e guias;
c) propriedade intelectual: também se pode executar prestações de serviço, focalizando
na Lei 9.279/96 para denotar sua funcionalidade nos segmentos da sociedade. Vale atuar
em parcerias para produção e publicação de manuais e guias sobre sua utilidade de
forma mais prática;
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d) políticas públicas: no âmbito acadêmico-profissional, pode-se mencionar a elaboração
de programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços vinculados a
políticas de acesso à informação científica e tecnológica, inclusão digital, acessibilidade
informacional, livro, leitura, bibliotecas, educação continuada, formação política etc.
(SILVA, 2017); em nível político-institucional, o Conselho e Associação de
Biblioteconomia pode investir em qualificação profissional e criação de produtos, tais
como guias, manuais, aplicativos relacionados as práticas informacionais; realização de
eventos, tais como palestras e seminários sobre: atuação política do bibliotecário,
fundamentos políticos da Biblioteconomia, economia política da informação, políticas
públicas de informação, políticas públicas para bibliotecas, arquivos e museus, políticas
públicas para inclusão informacional, visando efetivar e fortalecer politicamente a área.
e) direito ao acesso de ambientes de informação: parcerias entre cursos de
Biblioteconomia e Órgãos de Classe (Associação, Conselho e Sindicato) para pensar a
questão da justiça na construção de bibliotecas e lugares onde não se tem, como as
bibliotecas prisionais e comunitárias, territórios potenciais para o efetivo
desenvolvimento de práticas informacionais da Biblioteconomia.
A articulação das ações extensionistas através desses elementos, contribuem para o
fomento à criticidade e autonomia dos sujeitos por meio da ampliação e democratização do
conhecimento, especialmente aos menos favorecidos e aqueles que estão em situação de
vulnerabilidade social. Configuram-se práticas essenciais para a formação de uma sociedade
capacitada visando o efetivo uso da informação em seus contextos cotidianos e necessidades
pessoais, acadêmicas e/ou profissionais. Além disso, pode incluir as políticas públicas de
direitos humanos, qualificação de recursos humanos na área, atividades de assistência jurídica
e judiciária, atividades de promoção de cidadania, inclusão social, direitos de minorias e
fortalecimento das organizações populares.
Ademais, destaca-se a inserção de disciplinas obrigatórias ou optativas na graduação
das Escolas de Biblioteconomia direcionadas para vertentes políticas e éticas que atribuam uma
conotação diversa da área. Desse modo, tenciona-se a proposição de mais ações de extensão,
considerando a tríade de atuação - universidade, órgãos de classe e profissionais - para articular
estratégias de criação e execução de Políticas Públicas de Cultura, Educação e Informação
(PPCEI) por serem mais efetivas na área, mas também de meio ambiente, saúde, tecnologia,
trabalho etc.
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3.1.4 Extensão Universitária no eixo da educação aplicada à Biblioteconomia
Naquilo que se refere a educação, a Biblioteconomia está majoritariamente ligada e tem
papel sine qua non. Na visão de José Ortega y Gasset (2006, p. 53) “[...] no exercício do papel
de mediador, o bibliotecário deve garantir a cidadania, assegurar os direitos de acesso à
informação e à educação para os indivíduos, oferecer aos leitores, se não o conhecimento, pelo
menos as técnicas, instrumentos que proporciona dignidade e sobrevivência em uma sociedade
competitiva”. Diante dessa reflexão, vale pontuar que o bibliotecário precisa ser reconhecido
como educador, seu potencial é evidente para as diversas nuances do emprego da informação
nos segmentos sociais, educacionais, culturais, políticos, econômicos e tecnológicos.
Essa função social e educativa pelo prisma da construção democrática do conhecimento,
significa exercer suas competências como profissional da informação preocupado com a
formação humana. Dessarte, tal acepção, conforme Freire (2011a, p. 25), é pertinente para
compreender que:
[...] a extensão educativa só tem sentido se se toma a educação como prática da
“domesticação”. Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde
a “sede do saber” até a “sede da ignorância” para “salvar”, com este saber, os que
habitam nesta. [...] Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa
daqueles que sabem que pouco sabem - por isso sabem que sabem algo e podem assim
chegar a saber mais - em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada
sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco
sabem, possam igualmente saber mais.

Esse viés educativo, proposto por Freire, dialoga com o pensamento do antropólogo
sociólogo e filósofo francês Edgar Morin, que preconiza em seu livro “Os sete saberes
necessários à educação do futuro”, a ecologia da ação, expressão utilizada para designar “[...] a
complexidade que ela supõe, ou seja, o aleatório, o acaso, a iniciativa, a decisão, o inesperado,
o imprevisto, a consciência de derivas e transformações” (MORIN, 2011, p. 76).
As praxes da educação na Biblioteconomia via extensão devem adotar como
fundamento dois sentidos, o macro e o micro. No macro, trabalha-se as vertentes institucionais
da educação postas na aplicabilidade temática. Os micros são as aplicabilidades temáticas de
fato, incluídas na empírica, que seriam: a leitura, letramento, alfabetização, as questões
tecnológicas, metodológicas, didáticas, de aprendizagem, questões cognitivas, de ensino, de
incentivo à pesquisa escolar. Todas as aplicabilidades empíricas dialogam com as macros
respeitando suas particularidades, conforme disposto no Quadro 8.
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Quadro 8 - Educação na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia
Aplicabilidade Temática

Aplicabilidade Empírica

Educação Básica

Programas e projetos de incentivo à leitura de mundo, da palavra visando o
fomento do letramento informacional; incentivo à pesquisa escolar para
professores e alunos; práticas artístico-culturais; cursos de educação e treinamento
de usuários, dentre outras.

Educação Profissional e
Tecnológica

Eventos que fomentem pesquisas e estudos voltados ao desenvolvimento da
educação profissional e tecnológica, bem como ampliar a sua atratividade e o seu
reconhecimento social junto aos jovens, aos trabalhadores e à sociedade em geral;
programas os quais estimulem parcerias com instituições científicas e
educacionais.

Educação de Jovens e
Adulto

Programas e projetos de incentivo à leitura; serviço de informação utilitária pública
sobre saúde, educação, política, a fim de desenvolver o senso crítico; aplicação
pedagógica de tecnologias digitais; eventos sobre política, educação, meio
ambiente etc.

Educação Superior

Publicação de materiais sobre práticas de pesquisa, como o conhecimento
científico, metodologia do trabalho e da pesquisa; cursos sobre ciência e pesquisa
para docentes, discentes e técnicos; prestação de serviços sobre normalização
conforme a ABNT, pesquisa em base de dados, criação de repositórios
institucionais e currículo lattes; eventos em formato de palestras sobre informações
utilitárias em ciência e tecnologia etc.

Educação de Idosos

Programas e projetos de incentivo à leitura de mundo, da palavra visando o
fomento do letramento informacional e alfabetização; criação de meios digitais
para a preservação da memória; prestações de serviço artístico-cultural, tais como
contação de histórias, desenho e pintura, dentre outras ações.

Educação Especial

Programas e projetos de ação política, cultural, social e pedagógica; eventos, tais
como campanhas de inclusão escolar e grupos de estudo e pesquisa relacionados a
Educação Especial sendo fornecido livros, artigos e documentos relacionados a
diversidade pela biblioteca; prestação de serviço para treinar/capacitar a equipe
escolar sobre os tipos de acessibilidade (arquitetônica, comunicacional,
metodológica, instrumental, programática e atitudinal) e como gerar propostas
pedagógicas, metodologias e avaliações as quais atendam as necessidades
especiais do alunado; práticas artístico-culturais sobre a diversidade, tais como
contação de histórias, trabalho com fantoches, atividades sensoriais, filmes, jogos
e brincadeiras.

Educação à Distância

Cursos de idiomas e atualização profissional em instituições públicas (Federação
Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB), Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB), associações e sindicatos nos quais costumam ministrar
cursos) e privadas (ACLS Curso, ExtraLibris, Class Cursos e Content Mind) que
já se insurgiram na Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI); cursos sobre
o uso das bibliotecas virtuais e serviço de referência online; elaboração de tutoriais
sobre uso de softwares da biblioteca; parcerias na elaboração de projetos de
educação à distância, entre outras ações.

Políticas Curriculares

Elaboração de programas e projetos com práticas integradas de ensino, pesquisa,
extensão e cultura na atuação profissional; dinamização do currículo em
Biblioteconomia, podendo configurar-se interdisciplinar ao pensar em programas
integrados entre áreas afins, como a Arquivologia e Museologia; realização de
eventos que busquem fortalecer a academia com a prática profissional, em seu
aspecto político e institucional com a cooperação das associações e conselhos;
apresentar na graduação o campo de empreendimento da Biblioteconomia;
prestações de serviço para captação de recursos que subsidiem projetos para
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discente e docente etc.
Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Esse quadro detalha uma rede de nichos temáticos os quais permitem aplicação e
proporcionam impacto as comunidades. As ações extensionistas evidenciadas refletem em
significados vividos, práticas e relações sociais, interacionismo e dialética, associados a
dimensão pedagógica do fazer do bibliotecário e teorias da aprendizagem com abordagem
humana4 (ROGERS, 1973; FREIRE, 2011; 2013), cognitiva5 (BRUNER, 1976; AUSUBEL,
1982) e psíquica6 (VYGOTSKY, 1998).
Freire (2013, p. 47) escreveu: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. É uma importante reflexão,
haja visto os Pilares da Educação Contemporânea que se constituem em: aprender a ser;
aprender a fazer; aprender a conhecer; e aprender a viver juntos, conforme ressalta Morin
(2000), esses pilares evidenciam quais os principais elementos que devem ser trabalhados
durante a formação nos diversos níveis institucionais da Educação.
3.1.5 Extensão Universitária no eixo do meio ambiente aplicada à Biblioteconomia
No tocante ao meio ambiente, vale ressaltar a seguinte indagação: o bibliotecário pode
atuar como educador ambiental? Como ele poderia atuar com Educação Ambiental (EA)? De
acordo com Martins e Cipolat (2006), o meio ambiente deve ser preocupação de todas as áreas
do conhecimento e presente no cotidiano dos mais diversos profissionais, os quais devem
fornecer informações precisas a fim de obter comportamentos ecologicamente corretos, “[...]
gerando pensamentos críticos e atitudes conscientes com relação ao ecossistema, também são
tarefas do profissional bibliotecário” (MARTINS; CIPOLAT, 2006, p. 179).
Isto posto, o bibliotecário, como profissional da informação, sabendo de sua função seja
nas áreas do conhecimento ou em segmentos da sociedade deve ter noção do que se entende
por informação ambiental. A essa indagação, vale ressaltar a concepção de Amorim (2008, p.
1) o qual preceitua que:

Preocupada com o desenvolvimento dos valores, processos éticos, de crenças, de emoções, enfim, das dinâmicas
gerais que o ser humano possui.
5
Relacionada aos processos dinamizadores de produção e desenvolvimento de conhecimento, como o técnicocientífico e do senso comum.
6
Refere-se a fundamentação da mente, a estruturação da mente para agir.
4
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A informação ambiental é um tipo de informação científica e tecnológica que
contribui para a preservação de ambientes naturais e dos ambientes construídos pelo
homem, e é imprescindível para que a crise ambiental atual seja superada com
sucesso. Porém, como não há conexão entre os mundos da informação e a realidade
das populações atingidas pelas políticas públicas ambientais, faz-se necessário que os
profissionais da informação procurem facilitar a difusão da informação ambiental,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Todavia, a difusão e produção da informação ambiental ainda se encontra em estado
contingente, mesmo tendo um aumento considerável pela sua busca. Há uma preocupação com
a produção, o consumo e a escassez dos recursos naturais que vêm acarretando na necessidade
do acesso e uso das fontes de informação ambiental para resolução de problemas nesse cenário.
Consequentemente, o desenvolvimento sustentável caracteriza-se por estabelecer um novo
modelo de desenvolvimento para essa área, principalmente no aspecto econômico, já que tem
como atributos: novos meios de exploração dos recursos naturais, novos critérios de
investimentos e novo paradigma técnico-científico (ALBAGLI, 1995).
O mote do desenvolvimento sustentável é a informação. Hazen (1997) corrobora com
esse pensamento ao enfatizar que o acesso à informação deve ser compreendido como
integrante da democracia ambiental, em virtude de figurar-se vital para orientar a sociedade.
Nesse contexto,
[...] o desenvolvimento sustentável tem na informação ambiental um elemento
fundamental para sua viabilização, principalmente em função de alguns princípios [...]
o princípio da eficácia no uso de recursos naturais (a informação é necessária para a
estruturação de processos produtivos menos perdulários no consumo de energia e
matérias-primas); o princípio da diversidade (a informação permite a identificação e
a potencialização de mercados e recursos locais) e o princípio da descentralização
(sendo a informação utilizada na capacitação dos atores sociais, que têm importantes
papéis específicos na construção de uma sociedade sustentável social, econômica e
ambientalmente) (VASCONCELOS, 1998, p. 24).

É evidente o potencial da informação ambiental, sendo de suma relevância que as bases
de dados mantenham um padrão de qualidade e atualização. No Brasil, o autor supracitado
enfatiza a necessidade de uma padronização, protocolação e metodologias que assegurem a
compatibilidade entre fontes e usuários. Destaca-se, mediante essa conjuntura, o papel dos
profissionais da informação na cooperação para solidificar a organização, armazenamento e
disseminação de documentos que tratam sobre a informação ambiental.
Outro aspecto de referência nessa área, oriundo do desenvolvimento tecnológico da
Sociedade da Informação, é a ecologia da informação, a qual faz críticas ao tecnologismo
exacerbado. Davenport (1998, p. 9), pioneiro no assunto, explana que a ecologia da informação:
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[...] enfatiza o ambiente da informação em sua totalidade, levando em conta os valores
e as crenças empresariais sobre informação (cultura); como as pessoas realmente usam
a informação e o que fazem com ela (comportamento e processos de trabalho); as
armadilhas que podem interferir no intercâmbio de informações (política); e quais
sistemas de informação já estão instalados apropriadamente (sim, por fim a
tecnologia).

Entretanto, no âmbito empresarial, esse autor pontua que os programadores, diretores
da informação, analistas de sistemas, profissionais de TI procuram resolver com tecnologia os
problemas informacionais, quaisquer sejam eles, ignorando as formas de relação da informação
com as pessoas em prol do tecnologismo mecanicista. Logo, é importante pensar a ecologia da
informação para saber como se utiliza, como se medeia, como se difunde, como se produz e
consome informação dentro desses processos em cada ambiente ecológico, não só no meio
ambiente natural, mas o pessoal e organizacional.
Nessa perspectiva, considerando a questão da informação ambiental, sustentabilidade
via informação e a ecologia da informação, o Quadro 9 propõe estratégias, redes, projetos e
outras ações possíveis ao campo da Biblioteconomia.
Quadro 9 - Meio Ambiente na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia
Aplicabilidade Temática

Aplicabilidade Empírica

Informação ambiental

Criação de estratégias, redes, projetos e outras ações para conscientizar as pessoas
e diminuir o impacto do ser humano no meio ambiente; realização de eventos que
permitam a reflexão sobre a atuação do bibliotecário, que como cidadão e
profissional também deve atuar nessa área, ajudando da melhor forma possível a
disseminar a informação ambiental; utilização de serviço de alerta para difundir
campanhas de vacinação, notícias sobre doenças contagiosas e formas de
prevenção etc.; criação de um aplicativo com fontes seguras e especializadas em
informações ambientais; cursos sobre o uso de base de dados com temática
ambiental.

Sustentabilidade via
informação

Projetos de leitura que fomentem a prática de ações ecologicamente corretas;
programas e outras ações que objetivem diminuir os efeitos negativos causados
pelos resíduos sólidos ao meio ambiente e maximizar os diversos benefícios
socioeconômicos, incluindo o incentivo à leitura; eventos, como palestras,
campanhas e seminários sobre a gestão ambiental em organizações (escolas) e
ambientes de informação; atuação da tríade professor, coordenador pedagógico e
bibliotecário para promover ações junto a comunidade interna e externa sobre a
Educação Ambiental, para despertar o sujeito-leitor e a consciência ambiental.

Informação ecológica ou
ecologia da informação

Eventos como palestras que abordem a proposta da ecologia da informação em
oposição ao tecnologismo mecânico; cursos e prestação de serviços que visem
enfatizar a real premissa da informação do ponto de vista ecológica, pensada para
além da tecnologia, tendo como objetivos informar, partilhar conhecimento e
construir a história; criação de programas e projetos ecológicos, tendo como foco
denotar como a informação é utilizada em cada ambiente ecológico e tem sido
vista dentro da Sociedade da Informação; desenvolvimento de cursos, projetos e
prestação de serviço pensando a informação em diferentes sistemas ecológicos,
na questão do meio ambiente natural, institucional, organizacional e humano e
como se gerencia esses ambientes levando em conta o aspecto cultural (valores e
crenças empresariais da informação), o comportamento e processos de trabalho
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(como as pessoas usam a informação e o que fazem com ela), como se medeia,
como se difunde e como se produz informação nesses processos.
Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Evidentemente que esse quadro não engloba a totalidade de ações, no entanto, busca-se
denotar a atuação biblioteconômica para conscientizar as pessoas e diminuir o impacto do ser
humano no meio ambiente, previsto no conceito geral da Educação Ambiental, que tem por
objetivo:
[...] a formação de um cidadão consciente, capaz de agir em seu espaço de vida, bem
como entendê-lo, em processos interativos e interdisciplinares. Transcender os limites
de uma prática, ainda comum, exclusivamente informativa, de sensibilização ou de
instrumentalização para a melhor gestão dos recursos naturais, pressupõe o
conhecimento crítico da dinâmica societária e da constituição da cidadania
contemporânea em um mundo globalizado (LOUREIRO, 1998, p. 123).

Desta forma, o bibliotecário contribuirá ativamente para o desenvolvimento sustentável
da região em que atua, levando conhecimento teórico em ações para a sociedade. É
imprescindível enfatizar que as Escolas de Biblioteconomia incluam nos Projetos Pedagógicos
de Cursos, disciplinas nessa vertente, a exemplo da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG) que oferece uma disciplina obrigatória “Princípios de Ecologia” e a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a eletiva “Introdução à Ecologia”.
3.1.6 Extensão Universitária no eixo da saúde aplicada à Biblioteconomia
O estado da arte da literatura no campo das Ciências da Saúde aponta para uma
avalanche de informação, que precisa de estratégias para melhor utilizar o conhecimento
produzido. Segundo Figueiredo (1991), a comunidade de usuários de informação dessa área é
classificada em ensino, pesquisa, extensão e planejamento/administração de programas de
saúde.
Para se manter atualizados, esse autor menciona que a comunidade em questão utiliza
como recursos informacionais: livros, teses, periódicos, publicações oficiais, informes técnicos,
publicações de organismos internacionais, participação em conferências, conversas com
colegas, visitas às bibliotecas, serviços de disseminação seletiva da informação (boletim de
novas aquisições, circulação de periódicos, cópias de sumários e avisos informativos). Além
disso, também menciona a literatura cinzenta como excelente material informativo, mas de
difícil acesso, pois não é tratado e disponibilizado como deveria.
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Diante dessa prospecção informacional, a atuação do profissional da informação no
campo da saúde ainda é complexa. Tal complexidade se inicia, segundo Galvão e Leite (2008),
quando é observado que nesse contexto interagem médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos,
farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros igualmente
importantes, os quais demandam conhecimentos, informações e linguagens relacionados ao
objeto da saúde que podem ser amplamente compartilhados ou de interesse apenas para um
grupo restrito de especialistas.
Outro fator relevante nessa área emerge do avanço das tecnologias, que reflete
diretamente na relação do paciente com o quadro clínico, o qual passa a questionar mais o
médico e demandar mais informações sobre seu diagnóstico ou tratamento, devido a facilidade
no acesso à informação médica na internet e outros meios de comunicação. Corroboram com
esse pensamento Bruno, Vercellesi e Miranda (2005, p. 219), aferindo que “[...] pessoas obtêm
mais informações sobre saúde em revistas e jornais, do que de outra forma [...]”, hodiernamente,
na web.
Levando em conta esse cenário, têm-se como denominador comum, a informação em
saúde, constituída, de acordo com Bradley (1996) de registros de pacientes, informações
farmacêuticas, revistas e jornais com artigos da área, textos sobre legislação e saúde, conteúdo
nos formatos eletrônicos, páginas da web, dados agregados e comparados, livros, base de dados,
indicadores clínicos e todo o conhecimento dos especialistas, que propiciem, conforme Branco
(1996), condições para análise de situações encontradas e subsídios para a proposição de
soluções.
Nessa conjuntura, o profissional da informação em saúde pode atuar em hospitais,
clínicas, laboratórios médicos, arquivos médicos etc., com serviços e produtos diversos:
organização e recuperação da informação, busca retrospectiva, DSI, pesquisa, serviço de alerta,
comutação bibliográfica, empréstimo, levantamento e análise de dados, serviço referencial,
estudo e educação do usuário etc. As nomenclaturas para o bibliotecário que atua na área da
saúde recebem conceituações inerentes as suas práticas:
a) bibliotecário médico: “[...] não sendo um membro da profissão médica, deve buscar
entender, além da estrutura organizacional da instituição onde trabalha, a organização
dos conhecimentos desta área e os tipos de profissionais que são seus clientes, de acordo
com as várias formações acadêmicas, para então satisfazer às necessidades
informacionais destes profissionais em diferentes estágios de suas carreiras”
(CRESTANA, 2002, p. 41);
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b) bibliotecário hospitalar: “[...] pode atuar no sentido de proporcionar um fluxo de
informação adequado, de uma maneira correta e eficiente, que atenda às necessidades
informacionais da equipe” (BIAGGI, 2019, p. 20-21);
c) bibliotecário clínico: segundo Winning e Beverley (2003) e Haigh (2006), “[...] é um
membro da equipe de cuidado médico que deve estar prontamente disponível para
fornecer a informação para melhorar a qualidade do cuidado ao paciente ou para o
desenvolvimento profissional continuado dos clínicos (GALVÃO; LEITE, 2008, p.
185);
d) bibliotecário informacionista: “[...] profissional que possui conhecimentos tanto no
campo da organização e recuperação da informação quanto no próprio campo da saúde,
e que compreende mais pormenorizadamente a terminologia do campo da saúde e
contribui de forma ativa, seja na decisão médica, seja para construção do conhecimento
médico (GALVÃO; LEITE, 2008, p. 186).
No Brasil, essas disjunções entre os termos não apresenta nitidez, conforme pesquisas
realizadas focalizadas para a atuação sem considerar a denominação conceitual do tipo de
atuação do profissional bibliotecário no campo da saúde. O que indica sua complexidade nos
caminhos possíveis e a necessidade de muita aprimoração por meio de educação continuada
para especialização e atualização nos avanços da área, que trazem consigo novos desafios e
exigências. Mediante os serviços elencados, averígua-se a necessidade de um direcionamento
temático para aplicação conforme o contexto, objetivos e usuários. Isto posto, o Quadro 10
denota uma concepção holística dessa atuação do ponto de vista extensionista.
Quadro 10 - Saúde na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia
Aplicabilidade Temática

Aplicabilidade Empírica

Serviço de Utilidade
Pública

Através de eventos como seminários, palestras e campanhas, podendo também
utilizar de serviços de alerta e aplicativos sobre informações de utilidade
pública, tais como: saúde pública, higiene, prevenção de doenças, exercícios
físicos, além de informações sobre hospitais públicos, particulares, postos de
saúde, ambulâncias, farmácia popular, farmácias particulares, laboratórios,
SUS, clínicas, unidades sanitárias, academias populares, academias particulares;
projetos que atendem a população mais carente que necessita de informação em
saúde com qualidade e em linguagem o mais simples possível.

Pesquisa

Realizar cursos sobre o gerenciamento de acesso e conteúdo disponível em
ambientes de informação ordenando todo o referencial teórico que será
disponibilizado; desenvolver treinamentos sobre as publicações médicas de
revistas de referência e uso de outras bases de dados; treinamentos sobre a
metodologia de coleta de informações no prontuário do paciente para fins de
pesquisa científica ou acadêmica; prestar serviços na Medicina Baseada em
Evidências (MBE), considerando que suas etapas - formular uma questão
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objetiva, procurar artigos relevantes na literatura, avaliar sua utilidade e
implementar os achados na prática clínica -, estão diretamente relacionadas as
competências inerentes do bibliotecário pesquisador; cursos para capacitar o
bibliotecário nas orientações para os procedimentos dos pacientes, com
conteúdo sobre a competência em saúde, a qual vai englobar: competência
linguística (capacidade de expressar e de compreender mensagens verbais), à
competência visual (capacidade para interpretar gráficos e outras informações
visuais), à competência tecnológica (capacidade para operar computadores e
outros dispositivos tecnológicos), à competência informacional (capacidade
para localizar, avaliar, analisar e usar informação), e à competência matemática
(capacidade para compreender e realizar cálculos) (GLASSMAN, 2011).

Diagnóstico

Realizar prestações de serviço aos profissionais da área de saúde sobre o
prontuário eletrônico como fonte de informação, podendo contribuir para a
sistematização e organização de dados e auxiliar nos estudos clínicos;
treinamentos durante a graduação, pós-graduação e durante a atuação
profissional para todas as áreas de saúde sobre a produção de registros nos
prontuários de pacientes que seja pautada pela qualidade informacional,
independente do suporte tecnológico empregado;

Área médica na internet

Através da internet, o bibliotecário pode atuar com prestação de serviço voltado
para obtenção e disponibilização de informações em meio virtual para que os
profissionais da saúde tenham melhores condições de tomada de decisões sobre
o diagnóstico médico e providências a serem seguidas; cursos sobre o uso das
fontes de informação médicas para os profissionais da saúde (BIREME, SciELO,
MEDLINE, DeCS, LILACS, Biblioteca Cochrane, Embase - Excerpta Médica,
LIS, PsycINFO, Web of Scienc etc.); produções e publicações mediante serviço
de informação utilitária virtual em Ciências da Saúde, elucidando dados sobre
doenças e as formas de prevenção, uso de medicamentos, tratamentos mentais e
orgânicos, benefícios das atividades físicas, indústrias farmacêuticas e a criação
de novos medicamentos e tratamentos, causas/consequências de doenças,
produção científica no campo da saúde etc.

Biblioterapia7

Currículo

Empregada mediante a elaboração de projetos e programas em hospitais e
clínicas como uma forma de prescrição de materiais de leitura com função
terapêutica e intervenções artístico-cultural de contação de histórias de livros,
cordéis, pinturas etc., podendo ser formulado e desenvolvido por bibliotecários,
psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros etc.; cursos
para capacitar profissionais da saúde e educadores interessados na realização
dessa prática e acompanhamento do desenvolvimento do paciente em diversas
situações clínicas, tais como: luto (divórcio ou morte), depressão,
hospitalizações, falta de perspectiva na vida, doenças crônicas, dificuldades para
se relacionar, presidiários, idosos, dependências, traumas, ansiedade,
desemprego, estresse e bullying, dentre outras vertentes.
Inclusão de disciplina, tais como: Informação em Saúde, Terminologias em
Saúde, Tecnologias e Inovação em Saúde, Documentação em Saúde e
Comunicação, Difusão dos Conhecimentos em Saúde, o Profissional da
Informação e o Paciente, Competência em Informação e Saúde; grupos de
estudo de Informação e Saúde etc.

Fonte: elaborado pelo autor (2020) baseado em Galvão (2011; 2014), Glassman (2011) e Silva (2015c).

7

Existe dois tipos de biblioterapia: a de desenvolvimento (bibliotecários e demais profissionais) e a clínica
(psicólogo) (CALDIN, 2001). Vale ressaltar que os bibliotecários não “tratam” pacientes, eles incentivam a
autocura com textos terapêuticos, diferente do processo clínico feito por um psicólogo.
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A proposta de atuação posta no quadro acima evidencia uma complexidade de práticas
informacionais na saúde para ambientes diversos, exigindo da Biblioteconomia um olhar mais
efetivo nesse campo. Observa-se que no Brasil, o enfoque da formação do profissional da
informação na saúde ainda se estabelece de forma gradativa. Em sua maioria, os estudos sobre
informação e saúde são realizados nas pós-graduações em Ciência da Informação e nos cursos
de Ciências da Saúde. As escolas de Biblioteconomia ainda priorizam uma formação não
tematizada, sendo mais genérica.
Com o cenário informacional que hodiernamente vem sendo imposto pela Sociedade da
Informação, cada vez mais será exigido dos profissionais da informação especializações nos
diversos ramos do conhecimento. Em especial na saúde, o potencial do bibliotecário nessa
dimensão é sublime, pois “[...] enquanto campo científico não sobrevive sem informação”
(GALVÃO, 2011, não paginado). No decorrer dessa subseção foi vislumbrado o campo e as
formas de atuação, fazendo-se necessário direcionar essas reflexões nas reformulações dos
Projetos Pedagógicos de Cursos para se adequarem as reais demandas do mercado
informacional.
3.1.7 Extensão Universitária no eixo da tecnologia e produção aplicada à Biblioteconomia
A tecnologia no eixo tradicional, do ponto de vista conceitual, é denominada como
técnica. Segundo Blanco e Silva (1993), etimologicamente, o termo vem do grego technê (arte,
ofício) e logos (estudo de) e referia-se à fixação dos termos técnicos, designando os utensílios,
as máquinas, suas partes e as operações dos ofícios. Para Tigre (2006, p. 72), a tecnologia é
definida “[...] como conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações
desse conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais”. Nesse caso, a
tecnologia seria um conjunto sistemático de técnicas, de processos, de metodologias, de
instrumentações que são produzidas para o desenvolvimento da atividade humana, elaboradas
para um determinado fim, como um produto, um artefato criado a partir de uma técnica.
Na Biblioteconomia, a tecnologia é vista como um produto pronto a ser aplicado,
passando a ser sinônimo de ciência aplicada. As mudanças sociais, políticas, econômicas e
tecnológicas que ocorreram com o fenômeno da explosão informacional entre as décadas de
1950 e 1960, posteriormente acentuadas pelo progresso das tecnologias da informação por volta
dos anos 90, transfiguravam o novo cenário de comunicação e transmissão do conhecimento.
Desde então, o advento da Sociedade da Informação, a impulsão das Tecnologias da
Informação e Comunicação e o proceder da arquitetura digital, através dos instrumentos
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computador, internet e a web, que permitem a disseminação, facilita o acesso e uso da
informação possibilitando o feedback de forma imediata rompendo as barreiras geográficas e
modificando as práticas da Biblioteconomia.
As Tecnologias de Informação e Comunicação são definidas por Takahashi (2000, p.
176), como um conjunto de tecnologias, sistemas e equipamentos que são “[...] utilizadas para
tratamento, organização e disseminação de informações”. Apesar dessa definição, apresentar
um teor simplista diante do mundo tecnológico que revolucionou praticamente todas as áreas
técnico-científicas, representa a essência fim de seu modus operandi.
Compreendendo a tecnologia da informação como um conjunto de dispositivos
mecânicos e eletrônicos os quais auxiliam no armazenamento, recuperação e gestão da
informação (SERRA, 2013), existiram quatro mudanças representativas nesta tecnologia,
conforme Darnton (2010, p. 39): a) a invenção da escrita, por volta de 4000 a.C.; b) a
substituição do pergaminho pelo códice - com a introdução de páginas ao invés de rolos -, no
início da era Cristã; c) a invenção da impressão com tipos móveis, em 1450 por Gutenberg e;
d) a comunicação eletrônica, em meados do século XX, com o surgimento da internet.
Examinando essas questões, o autor depreende que:
[...] a velocidade das mudanças é de tirar o folego: da escrita ao códice foram 4300
anos; do códice aos tipos móveis, 1150 anos; dos tipos móveis à internet, 524 anos;
da internet aos buscadores, dezessete anos; dos buscadores ao algoritmo de relevância
do Google, sete anos; e quem pode imaginar o que está por vir no futuro próximo?
(DARNTON, 2010, p. 41).

É evidente que o ritmo de atualização das inovações tecnológicas é célere,
frequentemente uma tecnologia é substituída. As aplicações das tecnologias da informação são
diversas e perpassam nas diferentes áreas do conhecimento. Na Biblioteconomia e Ciência da
Informação, essa passou a exercer um papel preponderante nas rotinas de qualquer ambiente de
informação. Integram todos os setores de atuação e seus processos e planejamento, desde as
áreas mais técnicas até as mediações pedagógicas.
Novas formas de propagar informações foram desenvolvidas, os perfis de usuários cada
vez mais diversificados requisita diferentes formas de consumir informação, principalmente
para a geração dos nativos digitais. Nos ambientes de informação, as tecnologias propiciaram
automação de bibliotecas, migração de registros, OPACs, Web 2.0, 3.0 e 4.0, formatos de
metadados, livros digitais (e-books), tipologia de conteúdo digital e os modelos de negócios
existentes, dispositivos de leitura digital, bibliotecas digitais, virtuais e híbridas, digitalização
de acervos, repositórios digitais, preservação digital, aplicação de QR Codes em bibliotecas,
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arquitetura da informação, GED-ECM (Enterprise Content Management), DRM (Digital
Rights Management), cloud computing, SAS (Software As Service), metabuscadores, busca
facetada, autopublicação, competência da informação, redes sociais, portais corporativos,
Second life etc.
Como prática extensionista, as alíneas a seguir integram uma multiplicidade de serviços
e produtos que podem ser incorporados e desenvolvidos na Biblioteconomia, considerando a
Tecnologia e Produção amalgamada aos demais eixos da extensão. Para tanto, as
aplicabilidades empíricas foram formuladas considerando os seguintes pontos: reprodução
tecnológica (no sentido de utilizar o que já está posto); criação tecnológica (no sentido de propor
algo que seja relativamente uma novidade, pois nem toda criação é uma inovação); inovação
tecnológica (aquilo que é produzido, visto de fato como algo novo e que produz um impacto
efetivo na comunidade, recebendo inclusive o reconhecimento formal através de patente) e;
aplicação (reprodução aplicada, criação aplicada e inovação aplicada). A seguir pode-se
vislumbrar essa aplicação:
a) tecnologia comunicacional: eventos como palestras e oficinas sobre reprodução e
criação de mídias sociais para ambientes de informação, como o Facebook e Instagram;
projetos de inovações e aplicações tecnológicas, tais como base de dados, repositórios
institucionais e bibliotecas digitais; serviços como tutoriais sobre o uso de e-books,
anais de eventos, submissões de trabalhos etc.; prestações de serviço sobre gestão de
dados científicos;
b) tecnologia cultural: cursos sobre cultura digital em ambientes de informação;
reprodução de práticas compartilhadas entre bibliotecas, tais como exposição virtual de
acervos e nos ambientes virtuais como software, blog, site, redes sociais, e-mail, entre
outros; criação de espaços virtuais, como os fóruns para os usuários debaterem sobre
temáticas de interesse comum; inovações tecnológicas via serviços e produtos de
transmissão de informações sobre aspectos artísticos, de memória e elementos da cultura
em geral; aplicação de plataformas virtuais, a exemplo dos museus virtuais; criação de
aplicativos e softwares vinculados a práticas de cultura na Biblioteconomia;
c) tecnologia nos direitos humanos e justiça: reprodução de cursos sobre o uso de
sistemas de gestão, banco de dados de processos e a digitalização e disponibilização de
documentos para consulta online; criação de serviços sobre o uso da informação
jurídica; criação de projetos para aplicativos sobre o uso da informação científica e
tecnológica; propostas de serviços de inovação e tecnológica, como o uso de softwares
de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos (GED); cursos e prestação de serviços a
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respeito da aplicação das normas de direito autoral, patentes e propriedade intelectual
em tecnologias;
d) tecnologia educacional: reprodução via programas, projetos, cursos e eventos sobre o
uso das tecnologias digitais; criação de produtos, tais como: guias, cartilhas, manuais,
aplicativos, softwares sobre normalização documentária, acesso a base de dados
especializadas, acesso a e-book, periódicos, anais de evento, metodologia do trabalho e
da pesquisa, uso e confecção do currículo lattes, criação de repositórios institucionais;
práticas de inovação e aplicação tecnológica, com gamificação (jogos educativos);
serviços de referência virtual: serviço de alerta informal (sobre aspectos da ciência e
práticas de pesquisa, compartilhamento de materiais) e formais (lista de novas
aquisições de acervo direto e indireto da biblioteca); formações sobre o uso de softwares
e aplicativos;
e) tecnologia ambiental: reprodução de palestras sobre proteção e conservação da
natureza, espaço natural ou biodiversidade; criação de projeto para elaboração de
aplicativos e softwares de sistemas de gestão da informação para mensuração e controle
de tomadas de decisões sobre a qualidade do meio ambiente; uso do conteúdo da
ecologia da informação a fim de articular programas e projetos de inovação da
Tecnologia da Informação Verde (objetiva apresentar a melhor maneira de se evoluir
tecnologicamente de forma sustentável); aplicação da Tecnologia da Informação Verde
em ambientes de informação; serviços de informação utilitária virtual sobre propostas
ambientais sustentáveis, como o aplicativo “Lixarada” da empresa WiseWaste;
f) tecnologia na saúde: reprodução de serviços de informação utilitária virtual de alerta e
aplicativos sobre informações de utilidade pública nas mídias sociais, tais com: saúde
pública, higiene, prevenção de doenças, exercícios físicos etc.; criação de produtos
como manuais e guias em parceria com profissionais da saúde contemplando cuidados
com a saúde; práticas de inovação via prestação de serviço sobre a elaboração de um
tesauro que auxilie a população nas terminologias e comunicação no que se refere os
documentos inerentes da saúde; criação de uma base de dados de referência de livre
acesso para a população ter acesso a sites e informações de saúde confiáveis e
atualizadas; cursos de aplicação de sistemas de gestão e organização de dados em
nuvem, podendo utilizar do Google Drive, OneDrive ou a criação de um aplicativo;
g) tecnologia laboral: reprodução via cursos e prestação de serviços sobre softwares de
automação de ambientes de informação livres (Biblivre, Evergreen, GNUTeca, Koha,
NewGen Lib e PHL) e proprietários (Aleph, Arches Lib, BiblioBase, BNWeb, Dixi, GIB,
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GIZ Biblioteca, Informa, Pergamum, Sábio, Siabi, Sophia); criação de repositórios
institucionais, políticas e ações para o uso das tecnologias digitais; inovação tecnológica
com softwares detectores de plágio, manuais e guias de informações de interesse da
comunidade (normalização, currículo lattes, projetos, redação científica etc.);
elaboração de projetos para construção de produtos: aplicativo de gestão de dados e
informação científica nas mais diversas áreas do conhecimento; aplicação de sistemas
de autoatendimento, softwares de plágio (Turnitin, Plagius, Plagium, Farejador de
Plágio, PLagiarismo etc.).
É uma gama de ações extensionistas que podem ser desempenhadas pela
Biblioteconomia, principalmente porque os Projetos Pedagógicos dos Cursos na área já
contemplam diversas disciplinas sobre tecnologia da informação. No entanto, é fundamental
que no processo de formação profissional do bibliotecário seja contemplado o aporte teórico e
prático, condição a qual permite habilitar com competência a exploração de todos esses
segmentos, viabilizando a aplicação no decorrer do processo formativo e em suas futuras
realidades profissionais.
Vale destacar que essa concepção na visão dos serviços e produtos informacionais deve
priorizar uma atuação para atender às demandas sociais, técnicas e científicas dos sujeitos da
informação. Sob esta ótica, acompanhar as evoluções, novidades e possibilidades de aplicações
tecnológicas nas atividades do bibliotecário contribui na aplicação de novos recursos e serviços
de informação.
3.1.8 Extensão Universitária no eixo do trabalho aplicada à Biblioteconomia
As propostas para o eixo trabalho deve ser pensadas do ponto de vista conceitual, uma
vez que pensar no termo como senso comum limita e inibe sua amplitude nocional de
aplicabilidade. Não obstante, pelo aspecto conceitual e epistemológica, pode-se obter a visão
científica do trabalho não somente no sentido de emprego, mas de força gerada para uma
atividade.
Os fundamentos do capitalismo de Karl Marx, teórico que desenvolveu estudos
constituídos sobre a sociedade capitalista, considerando as relações entre capital e trabalho
formulou uma concepção científica que diferencia e explica as ações do homem, como ser
histórico e social, o que leva este homem a transformar a natureza, suprir as suas necessidades
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que num processo dinâmico vão se tornando cada vez mais sofisticadas. Marx (1985, p. 202)
concebe o trabalho:
Qualitativamente como potencial, uma atividade vital que expressa os poderes e
capacidades do homem. O trabalho é um processo em que o ser humano com sua
própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza
[...] atuando, assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo
modifica sua própria natureza.

Nessa perspectiva, Marx vislumbra o trabalho como uma categoria social. No entanto,
o capitalismo adquire uma outra essência em virtude do fetichismo da mercadoria, o
“quiproquó”, em que o caráter social do trabalho não é transparente e aparece para as pessoas
na forma de valor. Na forma mercadoria, ocorre uma inversão nas relações sociais. As
interações entre os produtores transformam-se em relações sociais entre os produtos do
trabalho.
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela
reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como
características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades
naturais dessas coisas e, por isso, também reflete a relação social dos produtores com
o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos (MARX,
1985, p. 71).

Torna-se evidente a estratégia da mercadoria. A forma de valor não está nos aspectos ou
características físicas das coisas, todavia, é um atributo, mas não como algo integralmente
estabelecido pela relação social. Marx (1985) enfatiza que o trabalho é social, pois é produzido
não para o consumo individual do seu produtor, mas para a venda, para outros, sendo na troca
que o valor se manifesta.
Diante das concepções de trabalho do autor supracitado, essa pesquisa determina o
trabalho extensionista na Biblioteconomia tendo como ponto de partida indivíduos reais,
produtores de suas ações, de suas condições de vida, de suas ideias, ou seja, produzindo os seus
meios de vida e desencadeando a história como obra dos próprios homens.
O denominado campo da informação tem interferência direta na composição de
disciplinas, áreas do conhecimento, setores de pesquisa e a atuação profissional, incluindo o
mercado de trabalho. Segundo Silva (2015a, não paginado), “[...] o campo da informação pode
ser compreendido a partir da aproximação dialógica e pragmática entre a Biblioteconomia,
Arquivologia e Museologia (BAM) e, de maneira mais ampla, pode empreender às relações
entre os campos da Ciência da Informação, Comunicação, Computação, Administração, entre
outros”.
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Ainda conforme o autor, a constituição do mercado informacional engloba um conjunto
de características plurais e transversais que permite ao profissional da informação transitar por
vários contextos cotidianos. No âmbito da Biblioteconomia, há uma percepção do senso comum
de que o bibliotecário atua somente em bibliotecas. Em se deparando com a proposta conceitual
do campo da informação, o estereótipo em alusão à imagem geral de baixo status e invasão de
especialistas de outras áreas em seu mercado de trabalho, é uma realidade que vem sendo
discutida abundantemente pela classe bibliotecária na busca por avanços nesse sentido.
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho (MT)
contempla uma visão mais ampla na descrição sumária da profissão:
[Os bibliotecários] Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam
unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e
desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o objetivo de
facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas;
realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de
assessoria e consultoria (BRASIL, 2002, não paginado).

O advento da tecnologia impactou o campo de atuação da Biblioteconomia. Conforme
Cunha (2013), houve o desenvolvimento de novos espaços de trabalho, tendo como principal
agente transformador às propriedades universais e culturais da informação, levando a novas
formas de propagação e intermediação. Epistemologicamente, Silva (2015a) classifica o
mercado informacional da Biblioteconomia em organizacional (convencional e não
convencional), institucional e temático:
1) organizacional: no convencional, estabelece a dinâmica histórica do que é dominante,
ou seja, tradicional na área, como as bibliotecas públicas, universitárias, escolares,
especializadas etc.; já o não convencional: determina-se pelo o que é emergente, como
as organizações de saúde, jurídicas, empresas, indústrias, etc. Ambos não são
excludentes, mas devem primar pela ampliação pragmática de atuação;
2) institucional: está relacionado ao campo da autonomia, tendência no mercado
informacional em que os profissionais são incentivados a criar seus próprios negócios,
como empresas que ofertam serviços informacionais, normalização, editoriais,
qualificação, educação continuada, dentre outras propostas;
3) temática: considerada a mais complexa, uma vez que norteia toda a dimensão do
mercado informacional, através das práticas organizacionais e institucionais do
profissional como gestor, organizador, mediador, tecnologias (não foi considerado o
termo tecnólogo, pois o profissional da informação que atua no mercado informacional
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é considerado um aplicador de tecnologias, o que não restringe a possibilidade de existir
profissionais da informação tecnólogos) e políticas (programas, projetos etc.).
A priori, a formação do profissional em Biblioteconomia é genérica, ou seja, é elucidado
conhecimentos gerais sobre os perfis temáticos, no processo formativo, alguns perfis são mais
enfatizados. No entanto, tal condição não inibe as possibilidades do acadêmico-profissional em
vivenciar o trabalho desde uma força intelectual para pensar empreendedorismo,
desenvolvimento acadêmico, práticas profissionais no âmbito público e privado, práticas de
inovação trabalhista, inovação laboral.
Na extensão, a Biblioteconomia além de envidar o trabalho convencional, gera
caminhos potenciais para o institucional, como uma força motriz a qual produz-se uma
atividade que por sua vez promoverá resultados e impactos. Ampliando esse discurso, elencouse uma série de ações biblioteconômicas abarcando todos os eixos temáticos da Extensão
Universitária.
Quadro 11 - Trabalho na Extensão Universitária aplicada à Biblioteconomia
Aplicabilidade Temática

Aplicabilidade Empírica

Trabalho Informacional

Bibliotecas: públicas, comunitárias, especiais, escolares, infantis, universitárias,
especializadas e particulares; Centros de Documentação; Centros de Análise de
Informação; Centros de Comutação Bibliográfica; Arquivos; Livrarias; Centros
de Restauração de Documentos e de Obras de Arte; Residências (biblioteca
pessoal/particular); Centros de Pesquisa; Associações de classe; Conselhos
Regionais de Biblioteconomia e Sindicatos; Indústrias; empreendedorismo em
serviços informacionais; prestação de serviço mediante consultoria de gestão da
informação, políticas de informação científica e tecnológica (produção de livros,
organização do conhecimento, tecnologias etc.); Assessoria a periódicos
científicos da Informação; eventos via palestras no campo da informação e
documentação englobando temáticas diversas etc.

Trabalho Comunicacional

Empresa de Comunicação (da produção à divulgação da informação), Jornais e
Revistas; empresas cinematográficas e de publicidade; prestação de serviços em
Videotecas (preparação, organização e distribuição de videotextos e
videocassetes); serviços de informação em aeroportos, rodoviárias, instalações
ferroviárias e de metrô; tradução; cursos e prestação de serviços de consultoria de
edição de revistas de softwares livres de gestão de periódicos; editoras e
publicadoras; comunicação científica com cursos e treinamentos para a produção,
editoração, submissão e diretrizes para periódicos e eventos; ofertar programas
para a formação de diagramadores de e-books, anais de eventos etc.; criação de
Startup com alguns dos serviços mencionados; assessoria a periódicos científicos
da comunicação; eventos, através de palestras sobre comunicação científica,
dentre outras propostas.

Trabalho Cultural

Atuação em Galerias de Arte; Museus de Arte; de Ciências; Históricos (em
colaboração com o profissional da área); Centros de Cultura; atuação com projetos
e programas de lazer (informação, estímulo à criatividade, promoções culturais,
leitura como lazer, sinalização do espaço, pesquisas etc.); Agências de Turismo
(informações turísticas locais, nacionais e internacionais, pesquisa de mercado
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etc.); eventos via palestras, cursos e prestação de serviço na área de elaboração de
projetos sociais e culturais internos à uma organização e externos, concorrendo à
editais de órgãos públicos; prestação de serviço na execução de atividades
artístico-culturais, tais como a contação de histórias, exposições, formação de
narradores de história; cursos de restauração de acervos etc.; projetos para o
empreendedorismo cultural, entre outras formas de trabalho.

Trabalho no Direitos
Humanos e Justiça

Escritórios jurídicos; Poder Legislativo e Judiciário; Tribunais; Analista de
Conteúdo na internet; prestar serviço e/ou curso especializado de pesquisa sobre
assuntos jurídicos e não-jurídicos, criar instrumentos de pesquisas jurídicas; atuar
como avaliador, prestando serviço ou curso para avaliar a qualidade e
custo/benefício das fontes de informação jurídica; atuar com educação de usuário
mediante curso do uso da metodologia de pesquisa jurídica, treinamento sobre as
fontes de informação jurídica, monitorar as tendências das áreas jurídicas,
selecionando e enviando aos usuários novos artigos pertinentes à sua área de
atuação; no setor tecnológico, pode criar de base de dados jurídica ou sites da
internet, bem como manter informações atualizadas; desenvolver projetos sociais
promovendo ações que facilitem o acesso à informação jurídica por parte daqueles
que não são operadores do direito; eventos via palestra, cursos e prestação de
serviços para instituições sobre direito autoral, patente, propriedade intelectual e
plágio; Plano de Negócio para criação de Startup no ramo da informação jurídica;
prestação de serviços vinculados as políticas de acesso à informação científica e
tecnológica, inclusão digital e acessibilidade informacional etc.

Trabalho Educacional

Projetos e programas de leitura, literatura, dinamização do acervo, ação cultural e
memória e patrimônio para bibliotecas públicas, comunitárias, especiais,
escolares, infantis, universitárias, especializadas e particulares, Centros de
Documentação, Centros de Análise de Informação, Centros de Comutação
Bibliográfica, Arquivos, Livrarias, Obras de Arte, Centros de Pesquisa,
Associações de classe, Conselhos Regionais de Biblioteconomia, Indústrias;
cursos e prestação de serviço a pesquisadores (pesquisa bibliográfica, localização
e aquisição de fontes ou dados, normalização); docente em universidades com o
curso de Biblioteconomia, podendo lecionar disciplinas de metodologia da
pesquisa nos demais cursos das diversas áreas do conhecimento; prestação de
serviços na Organização de Congressos, Seminários, Simpósios, Encontros etc.;
Consultoria metodológica (metodologia do trabalho e da pesquisa) a comunidade
acadêmico-profissional; cursos de redação científica na Educação Básica,
pesquisa e uso de fontes de informação; cursos/oficinas de normalização
documentária e uso de base de dados no Ensino Superior; docente em EAD de
cursos de educação continuada em centros de formação privados; elaboração de
produtos, como manuais/guias/cartilhas sobre normalização documentária,
preenchimento de currículo lattes, metodologia do trabalho e da pesquisa, dentre
outros.

Trabalho Ambiental

Empreendedorismo para a informação sustentável; prestar serviços para a
sistematização de informação em aplicativos de Tecnologia da Informação Verde;
cursos de formação para a localização e fontes de informação e uso de base de
dados ambientais; atuação no gerenciamento de sistemas de informação;
assessoria a periódicos científicos do meio ambiente; eventos como palestras e
organização de campanhas, seminários, sobre a ecologia da informação e
informação sustentável etc.

Trabalho na Saúde

Área médica, hospitalar, clínica e o informacionista; Biblioterapia; ofertar
treinamentos sobre a metodologia de coleta de informações no prontuário do
paciente para fins de pesquisa científica ou acadêmica; prestar serviços em
universidades, hospitais e clínicas para alunos e profissionais da saúde sobre a
produção de registros nos prontuários de pacientes que seja pautada pela qualidade
informacional, independente do suporte tecnológico empregado; eventos tais
como palestras, seminários e cursos sobre o uso das fontes de informação médicas
para os profissionais da saúde; docente em Faculdades de Medicina e
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Enfermagem, podendo lecionar disciplinas de metodologia da pesquisa,
informação em saúde, auxílio a docentes com levantamento bibliográfico ou
revisões sistemáticas; assessoria a periódicos científicos da Saúde; prestar serviço
de utilidade pública para hospitais e clínicas.

Trabalho Tecnológico

Informática; Centros de Computação; Teleprocessamento; Provedores de internet;
Prestação de serviço de Gerenciamento de Bancos e Bases de Dados; Bibliotecas
digitais; Microfilmagem; Digitalização; Internet; assessoria a periódicos
científicos da Informática; criação de softwares e aplicativos para a Comunicação,
Cultura, Direitos Humanos, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Trabalho no
âmbito da informação; cursos de softwares de diagramação para periódicos, anais
de eventos, e-books; eventos como palestras sobre o uso das mídias digitais, web
4.0, tendências em inovação tecnológicas para ambientes de informação;
treinamentos de informática aplicada à Biblioteconomia e Ciência da Informação;
elaboração de produtos, tais como manuais/guias/cartilhas virtuais sobre acesso à
base de dados especializadas, uso das tecnologias digitais em ambientes de
informação; criação de repositórios institucionais em segmentos que atuam com
produção científica, dentre outras propostas.
Fonte: resultados de pesquisa (2020).

O quadro não estabelece um nicho totalizador da atuação extensionista da
Biblioteconomia, apenas indica uma base geral de atuação apontando práticas complementares
e elementares. Além disso, as aplicabilidades contempladas primam pela viabilidade e relação
com o conhecimento que rege a profissão, alargando ainda mais o modus operandi
biblioteconômico no campo informacional.
Em suma, a atuação da Biblioteconomia mediante os eixos da Extensão Universitária
vislumbrada nesta seção, Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho tem denotado e fortalecido o potencial da
área. Foi apresentado uma estrutura de quadros temáticos/empíricos com a logicidade de um
planejamento estratégico para atuar. Considera-se fundamental, diante desse contexto, pensar
nas práticas curriculares, nas reformulações necessárias aos Projetos Pedagógicos dos Cursos
de Biblioteconomia, incluindo disciplinas, projetos e programas que correlacionem a
informação, por exemplo, a esses eixos da extensão, propiciando de fato efetivar o potencial da
área no mercado informacional não convencional.
A proposta delineada nessa subseção não se configura pelo isolacionismo, mas a ideia
de uma integração disciplinar, pois conforme Wagner (2010, p. 29), é preciso compreender a
nocividade a qual “[...] cada cultura, como tal, é equivalente a qualquer outra”. A essa
concepção, denomina-se “relatividade cultural”. Logo, esse processo holístico de atuação, a
partir das múltiplas perspectivas empreendidas, supera a visão funcional de que cada aspecto
ocupa uma atividade e viabiliza ao eixo da extensão bibliotecária uma diversidade de ações
integradas, as quais podem se intersectar mediante a pluri, inter e transdisciplinaridade,
similarmente ao que foi denotado na Teoria da Ecologia de Saberes, uma vez que propicia
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aprendizagens e atuações eficazes na compreensão da realidade biblioteconômica em sua
complexidade.
Na próxima subseção, será abordado os eixos informacionais da Biblioteconomia e
Ciência da Informação e suas particularidades, visando identificar as possíveis aproximações e
correlações com a Extensão Universitária, tendo como base fundamentos que propiciarão
complemento as ações extensionistas da Biblioteconomia, além de permitir realizar um
comparativo com essa subseção elencando suas semelhanças, diferenças e particularidades.
3.2

EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA

SOB

O

ENFOQUE

DOS

EIXOS

BIBLIOTECONÔMICO INFORMACIONAIS
O cerne desta subseção é denotar que a informação tem questões específicas as quais
podem ser aplicadas a Extensão Universitária, considerando os fundamentos do campo
informacional da Biblioteconomia8. A princípio, para discorrer sobre tal ponto de vista, será
contemplada uma perspectiva dialética sobre as especificidades desse eixo mencionado.
Formulados por Silva (2014), em sua tese sobre as múltiplas interlocuções da
informação no campo da Ciência da Informação, o autor estrutura três fundamentos que
considera abarcar de forma ampla e complementar a realidade dos estudos e práticas
informacionais na sociedade e na ciência contemporânea, sendo esses: técnico-pragmáticos,
humanos e científicos. A ideia é analisar a informação em seus diversos contextos e, dessa
forma, pensar em seu diálogo com outras áreas do conhecimento.
Destarte, mediante o delineamento dos fundamentos, será perceptível uma interligação
dessa tríade, uma vez que os fundamentos técnico-pragmáticos podem fornecer subsídios para
a composição dos fundamentos humanos e, a junção de ambos preconiza a constituição dos
fundamentos científicos. Cada fundamento aglomera uma densidade epistemológica. Em
virtude disso, será discorrido os pressupostos consolidados de forma singular até a pluralização
de suas correlações e perspectivas de aplicabilidade na extensão, efetivada na próxima
subseção.
Os fundamentos têm seu respaldo na tradição fenomenotécnica bachelardiana,
apontando para um construto informacional que alia técnica e ciência. O termo, tem como
pressuposto:

8

Vale mencionar que o eixo tradicional epistemologicamente possui uma conotação genérica, diferente do eixo
informacional o qual tem uma conotação mais específica.
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Além da história, impelida pela história, suscita experiências para deformar um
estágio histórico do conceito. Na experiência, [o espírito] procura ocasiões para
complicar o conceito, para aplicá-lo, apesar da resistência deste conceito, para realizar
as condições de aplicação que a realidade não reúne. É então que se percebe que a
ciência constrói seus objetos, que nunca ela os encontra prontos. A fenomenotécnica
prolonga a fenomenologia. Um conceito torna-se científico na proporção em que se
torna técnico, em que está acompanhado de uma técnica de realização
(BACHELARD, 1996, p. 76-77).

Silva (2014) esclarece que a fenomenotécnica visa a composição do espírito científico:
sendo o pensamento científico, conceito, obstáculo epistemológico e a concepção
fenomenológica. Esses elementos configuram-se essenciais para esse autor determinar como a
informação pode se enquadrar nessa concepção bachelardiana, podendo considerar os seguintes
elementos:
a) reforça o que transparece sob o que aparece: a hermenêutica permite a observação
conferir sentido/significado);
b) se institui pelo que é construído, de sorte que suscita um mundo não mais fixado por um
impulso mágico, mas atrelado a um impulso racional e inerente ao espírito: a informação
é construída através das relações sociais;
c) concretiza, nos vários sentidos do termo, construtos elementarmente racionais: significa
atentar-se para as diversas conceituações da informação, sendo necessário realizar uma
análise minuciosa do que se pode consolidar como conceito dessa dimensão;
d) compreende o real como um caso particular do sentido: o qual prima pela investigação
a partir de múltiplos olhares de um objeto (p. 210).
Nessa perspectiva, a fenomenotécnica informacional atribui à informação identidade
histórica, social e de materiais, a qual pode ser investigada mediante formações teóricas,
metodológicas e empíricas que possam envidar uma conceituação da informação que represente
a realidade, sendo pressuposto também para a condição humana e científica da informação.
Vale salientar que embora os fundamentos tenham sua autonomia, eles são
interdependentes, ou seja, possuem abordagens intrínsecas e podem ser mais completos quando
pensados conjuntamente, não de maneira naturalizada, mas construtiva. Por exemplo, a gestão,
nos fundamentos técnico-pragmáticos é definida de acordo com os princípios da
Biblioteconomia, mas é possível pensar numa gestão social, de cultura, educação e política
pública, nos fundamentos humanos; e interdisciplinar, de integração e ética, nos fundamentos
científicos. Nesse contexto, a gestão no sentido puro é mais voltada para uma questão técnica,
organizacional, todavia, essa também pode apresentar um caráter humano e científico.
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Em seguida, com o intuito de elucidar uma visão holística de como são desenvolvidos
os fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos, elaborou-se a figura abaixo, como
forma de sintetizar suas principais abordagens.
Figura 8 - Abordagens dos fundamentos biblioteconômico informacionais

Fonte: elaborada pelo autor (2020) baseado em Silva (2014).

Nas próximas subseções, será abordado os fundamentos e como se relacionam com a
informação a fim de perceber as possíveis relações e contribuições para com a Extensão
Universitária.
3.2.1 Fundamentos técnico-pragmáticos da informação
Silva (2014) enfatiza como prerrogativa reflexiva eminentemente pragmática, a teoria e
prática da realidade social para determinar cinco pontos ditos fundamentais: informação e
processos; informação e gestão; informação e tecnologia; informação e linguagem;
informação nos centros de informação. O objetivo é depreender como a informação se
posiciona semântica e pragmaticamente nessa relação com os elementos, pontos estabelecidos
dos fundamentos. Vale mencionar que será abordado os principais pontos desses aspectos, a
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fim de mostrar as possíveis relações e aproximações com a Extensão Universitária no campo
da Biblioteconomia informacional.
A ideia do “como” atribui a informação flexibilidade no sentido de não considerar
apenas sua carga definida de conceitos. O objetivo é contemplar as múltiplas percepções da
informação aplicadas as abordagens supramencionadas.
3.2.1.1 Informação com enfoque dos processos
A princípio, o autor determina como pontos a serem discutidos acerca da informação
como processos: pragmatismo físico, social e ontológico.
Como processo fisicalista, a informação tem como caráter basilar, a organização da
informação, envolvendo atividades de tratamento e representação buscando operacionalizar
estoques e armazenamentos de informação (SILVA, 2014). A informação como processo
social contempla dois vieses pragmáticos: disseminação e mediação. São apontadas como bases
sociais em face da necessidade de interação entre os sujeitos da informação, socialização e
postulados éticos de relação humana, considerando a pluralidade e diversidade de pensamentos.
Já a informação como processo ontológico atribui um novo escopo a percepção pragmática
informacional, pois contempla o fisicalista e social. Dentre as principais características dessas
concepções processuais da informação, menciona-se:
a) informação como processo fisicalista: atenta para o “[...] caráter potencial da
informação através das condições materiais de organização documentária (representa a
materialidade da informação) que é definida, tanto pelo documento e seu conteúdo,
quanto pelas técnicas e procedimentos para organização desses documentos (SILVA,
2014, p. 214);
b) informação como processo social: no tocante a mediação da informação, seu histórico
evidencia como atividade fim, a criação de estratégias para o compartilhamento de
conteúdo. Souto (2010) esclarece que a disseminação da informação, incluso também a
seletiva, encadeia procedimentos e estratégias de socialização a fim de propiciar o
acesso e uso da informação, figurando-se uma importante atividade na produção de
informações. Quanto à mediação, Silva (2014) predomina a mediação da informação
como ampliação epistemológico-social ao conceito de disseminação. A fim de
esclarecer à condição do autor citado, a mediação para Almeida Júnior (2008, p. 46) não
se restringe “[...] apenas a atividades relacionadas diretamente ao público atendido, mas
em todas as ações do profissional bibliotecário (do sujeito/autor e sujeito/mediador), em
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todo fazer desse profissional (do cotidiano humano)”, ou seja, a disseminação incluiuse como praxe da mediação;
c) informação como processo ontológico: os componentes que compõem o processo
ontológico, são: acesso (resultado do conjunto de práticas organizacionais e
disseminativas/mediacionais disponíveis para uma comunidade definida ou não de
sujeitos da informação), recuperação (a prática da recuperação é plural porque
possibilita enaltecer o emissor/autor como produtor de conteúdo, o emissor/mediador
como dinamizador de conteúdos e o sujeito/usuário como apropriador da informação),
uso (é um componente ligado as diversas práticas de organização, mediação e acesso
(formação de dispositivos) que ajuda a ver/rever perspectivas de recuperação da
informação, assim como reflete o uso de suportes e fontes informacionais), apreensão
e apropriação da informação (é talvez o contexto mais complexo da atividade
pragmático-ontológica dos sujeitos da informação, de sorte que é o momento de
considerar o êxito de toda atividade produtiva da informação (organização, mediação,
acesso, uso...) (SILVA, 2014, p. 219-221).
Diante das reflexões acerca da informação como processo fisicalista, social e
ontológico, observa-se que não há um isolacionismo nas práticas informacionais, pelo contrário,
são as relações unilaterais e bilaterais entre organizações e sujeitos da informação que
determinam as associações possíveis: produção e organização da informação; uso e apropriação
da informação; mediação, uso e apropriação da informação etc., fazendo compreender os
significados produtivos da informação.
3.2.1.2 Informação com enfoque da gestão
A informação na perspectiva da gestão, contempla do pragmatismo estratégico aos
valores de informação. Essa apresenta como caráter elementar o aspecto estratégico
empregado “[...] quando a sua construção de sentidos está voltada para um conjunto de
atividades processuais como identificação de necessidades, pontos fracos e fortes, tomadas de
decisão, construção do conhecimento institucional e dinamização das formas de aplicação desse
conhecimento” (SILVA, 2014, p. 224).
Quanto à gestão como informação estratégica, vale-se da concepção de Valentim
(2006, p. 13-14), entendendo como aquela “[...] que apoia o processo de tomada de decisão e
possibilita à alta administração da organização definir e planejar as estratégias de ação de médio
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e longo prazo”. É importante ressaltar que antecede a configuração estratégica da informação,
os aspectos processuais, incluindo também as atividades mencionadas de Choo (2003). O cerne
da informação processual e estratégica é ofertar aos sujeitos da informação condições para a
efetiva construção do conhecimento que propicie a percepção e o discernimento, condição do
conhecimento formalizado (CHOO, 2003) ao ser utilizado nas organizações pelo quadro de
pessoal.
Dessarte, ter conhecimento dos valores da informação é determinante, pois
dimensionam seu pragmatismo como fenômeno gerencial e estratégico, sendo esses:
delimitação, indicativo, organizacional, comunicacional, comercial, produtivo e político
(SILVA, 2014). Os valores possuem as seguintes funcionalidades, quando pensados de forma
íntegra: os dois primeiros embrionam o gerenciamento da informação; o terceiro, quarto e
quinto contemplam a informação como fenômeno estratégico; os dois últimos englobam a
teleologia da informação estratégica. Também fica evidente como norteadores desses valores,
os usuários, aspectos culturais, demográficos, econômico/financeiro, fornecedores, políticas,
políticas públicas etc.
Em suma, ficou nítido a relação da informação como processo e informação como
gestão, pois a segunda abarca o próprio desiderato processual (fisicalista, social e ontológico),
que vai nortear os fluxos do fenômeno gerencial e estratégico.
3.2.1.3 Informação com enfoque da tecnologia
A informação na perspectiva da tecnologia abarca o desiderato da informação
científica e tecnológica, sendo, portanto, o axioma mais complexo e relevante. Tendo em vista
que dinamiza as técnicas e gera subsídios para aplicações a realidade humana e científica,
incluindo também a informação como processo e da gestão.
Nos fundamentos técnico-pragmáticos, a associação de informação científica e
tecnológica são consideradas as mais especializadas, com uma forte tendência tecnológica no
tocante as práticas acadêmicas. No âmbito da fenomenotécnica, a informação científica e
tecnológica “[...] partem de um pragmatismo construtivista em que importa compreender a
relação entre os seus procedimentos (processos organizacionais, gerenciais, tecnológicos...) e
finalidades (construção do conhecimento, inovação científica e tecnológica)” (SILVA, 2014, p.
239).
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Mesmo com as suas particularidades, a integração permite expandir a semântica da
informação, segundo o autor, partindo da realidade social (sujeitos pesquisadores e usuários da
informação) e técnica (processos, fluxos e gerenciamento produtivo da informação).
Além disso, a informação como tecnologia, com foco em seu aspecto digital, recebe as
seguintes propostas na dimensão fenomenotécnica: aplicação dos processos de informação
(fisicalista, social e ontológico); arquitetura da informação; usabilidade; gestão de tecnologias
e; criptografia. Por fim, compreende-se que a informação como tecnologia na dimensão
fenomenotécnica reúne um conjunto de técnicas e estratégias as quais potencializam as práticas
dos ambientes de informação, principalmente os digitais.
3.2.1.4 Informação com enfoque da linguagem
Acerca da informação e linguagem, Silva (2014) estabelece como pontos de abordagem
essencial para denotar essa relação: as inter-relações pragmáticas e a constrição
informacional. Nessa perspectiva, a pragmática informacional no contexto da compreensão
da linguagem pode ser concebida mediante a composição dos processos fisicalistas, sociais e
ontológicos, uma vez que representam a construção da informação conforme as linguagens
instituídas, para além da fala, escrita e registro de conteúdo.
Logo, Silva (2014, p. 243-244) atribui a relação entre a linguagem e a pragmática
informacional através de duas formas: 1) engloba a representação elucidativa da fala, da escrita,
da mensagem, de cunho documentário (são os indícios de procedimentos de ação) e 2) no
contexto situacional, enquadra-se o ideário do “[...] cenário social das instituições e os
ambientes do dia-a-dia, com suas regras específicas e suas rotinas intelectuais próprias”
(NOVELLINO, 1998, p. 141) a elucidação representativa do diálogo/interação entre os sujeitos,
já no contexto acional, são focalizados as intenções e intencionalidades dos sujeitos para utilizar
a linguagem como fundamento construtivo da informação, segundo seus desejos, demandas ou
necessidades.
A próxima correlação entre informação e linguagem, conforme Silva (2014), parte da
constrição informacional que ocorre através da desarticulação da linguagem, ora nos aspectos
intencionais,

situacionais

e

acionais,

ora

nos

identificacionais,

representacionais,

comunicacionais, apropriacionais, responsáveis pela construção do conhecimento e da
formação da cultura informacional. A relação da constrição e informação, seria:
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[...] qualquer ato impeditivo da linguagem se manifestar, seja através de seus jogos de
linguagem, seja através das manifestações de crenças e intenções dos sujeitos ou
mesmo através das relações de poder simbólico ou material. Em particular, esses
impeditivos contextuais estão relacionados à inibição dos contextos apresentados na
inter-relação entre linguagem e informação: linguagem como meio de identificação
dos sujeitos; linguagem como meio de organização e representação da
informação; linguagem como meio de comunicação e mediação da informação;
linguagem como meio de compreensão e apropriação da informação; linguagem
como meio de apoio a informação para construção do conhecimento; e linguagem
como meio para construção da cultura informacional (SILVA, 2014, p. 249, grifo
nosso).

Nessa perspectiva, os contextos apresentados permitem que o autor compreenda a
relação de informação e linguagem através de seis aspectos fundamentais: 1) meio de
identificação dos sujeitos; 2) meio de organização e representação da informação; 3) meio de
comunicação e mediação da informação; 4) meio de compreensão e apropriação da informação;
5) meio de apoio a informação para construção do conhecimento e; 6) meio para construção da
cultura informacional.
Por fim, a inter-relação entre linguagem e informação esclarece que a dinamização do
conhecimento necessita da linguagem para mediar as relações entre os sujeitos. Prontamente, a
pragmática informacional deve permitir que essa linguagem seja expressa tanto por práticas
discursivas formas e/ou informais quanto por meio de suportes físicos ou digitais, atribuindo ao
conceito de informação uma efetiva constituição da conjunção associativa e semântica de
terminologias, especialmente o conhecimento.
3.2.1.5 Informação com enfoque nos Centros/Unidades de Informação
Naquilo que se refere à informação em Centros/Unidades de Informação, o autor
pondera duas reflexões: cunho pragmático da informação em centros de informação e o
olhar da informação em bibliotecas, arquivos e museus. Será contemplado uma breve
explanação sobre ambas as reflexões.
Na perspectiva pragmática, a informação em centros de informação, dois
pragmatismos são contemplados: estratégico e paradigmático. O primeiro denota a atuação dos
centros de informação como organização humana, técnica e promoção de serviços em diversos
espaços e suportes: social, artístico, gerencial, tecnológico, preservacional. Já o paradigmático,
configura-se como o modus operandi dos centros de informação e deve se posicionar diante da
realidade social global ou local, como ela se apresenta, figurando-se: sistemático, funcional,
estrutural, holístico.

106

No que tange a segunda reflexão, sobre a informação do ponto de vista de bibliotecas,
arquivos e museus, são os paradigmas mencionados responsáveis em promover o significado
real. Iniciando pelas bibliotecas, em primeiro lugar, é preciso atentar-se para as questões de
acesso e uso da informação. O acesso à informação está diretamente relacionada a comunicação,
fluxo e os suportes informacionais e “[...] está além do simples manuseio do seu suporte,
requerendo competências para que se saiba qual informação é necessária, onde ela está
disponível e se ela é de fato válida para o objetivo ao qual se pretende atingir” (SAEGER et al.,
2016, p. 55).
Em relação ao arquivo, o significado da informação vai para além da prática de
preservação, sendo diretamente relacionada ao lato do desenvolvimento tecnológico, uma vez
que propicia a dinamização de suas práticas profissionais e novas mudanças no fazer científico,
é a informação permanentemente construída e socializada. De um lado, as mudanças são
direcionadas aos contextos históricos, funcionais e estruturais dos registros arquivísticos e, por
outro lado, aos processos de proveniência, ordem original, registro (considerando a tríade
estrutura-conteúdo-contexto), descrição, avaliação e preservação que promovem um
redimensionamento da concepção organizadora e preservacionista dos registros (SILVA,
2014).
Já a relação da informação com o museu, a delimitação de fatores indiretos de como as
coleções são gerenciadas (elaboração de diretrizes para dinamização técnico-social das
coleções, conservação das coleções, formação das coleções no âmbito da valorização cultural)
e diretos, sobre a dinamização da coleção para acesso, uso e apropriação pelos sujeitos (estudos
de público em museus, adaptação das coleções à realidade do público, promoção de acesso das
coleções, uso das coleções, apropriação das coleções) atribuem uma nova concepção da
informação no museu, a saber: integração técnica e social; valorização do objeto com
documento; coleção - espaço - informação; aproximação entre culturas e sujeitos;
contextualização do estudo de público; estudos de público para construção da informação em
museu; múltiplos contextos históricos; mediação cognitiva (SILVA, 2014).
3.2.2 Fundamentos humanos da informação
A informação cada vez mais torna-se fundamental nos mais diversos contextos e
segmentos da sociedade contemporânea. Pelo seu caráter pragmático, presente no mercado de
trabalho, educação formal, relações sociais, campo da saúde, jurídico, comunicacional através
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das atividades gerenciais, tecnológicas e mediacionais, se constitui os fundamentos humanos
da informação oriundo do técnico-pragmático.
O humanismo informacional tratado por Silva (2014) compreende as reflexões sobre a
sociedade, tendo como dimensões: a cultura, política/economia, educação e as inter-relações
com a ideologia e memória. Busca-se denotar os principais pontos que podem se aproximar
das relações a serem estabelecidas com a Extensão Universitária.
3.2.2.1 Informação e sociedade
Considera-se como pontos principais para discussão dessa relação, a perspectiva da
informação social e o protagonismo social.
A informação social prima pelo diálogo entre os sujeitos para sua construção, não mais
pensada no padrão “de cima para baixo”, concepção elitista. Todos devem ter direito a voz
ativa, devem perceber suas necessidades informacionais de saúde, educação, moradia,
saneamento básico, alimentação etc., logo, percebe-se que deve haver uma interação entre os
sujeitos em detrimento das resoluções para essas lacunas.
No protagonismo social, Silva (2014) denota que propicia autonomia no acesso e uso
da informação em seus diversos meios, estimulando o ato de pensar, questionar, compreender
e se apropriar da informação. A informação social, somada ao protagonismo social, depende da
relação com a cultura, educação e política/economia:
a) os aspectos culturais se referem às crenças, rituais, mitos e condutas dos sujeitos;
b) nos educacionais, preconizam aspectos intelectuais e morais dos sujeitos e a capacidade
cognitiva dos sujeitos;
c) o político-econômico tem relação com à capacidade de tomadas de decisão dos sujeitos
em ambientes informais ou formais (fóruns comunitários, municipais, estaduais,
federais), organizações sindicais, terceiro setor, movimentos sociais diversos,
representantes dos poderes executivo, legislativo e/ou judiciário, bem como a
capacidade financeira de intervir e propor (constitui a formação do status, pois
condições políticas e econômicas demandam inexoravelmente atitudes de disputas pelo
poder) (SILVA, 2014, p. 298).
Nessa perspectiva, atrelado à informação, observa-se uma conotação abrangente de sua
função no que tange os diversos segmentos da sociedade. Logo, o protagonismo social possui
papel importante na efetivo desenvolvimento da informação social que atenda às necessidades
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de informação dos sujeitos, considerando os aspectos culturais, educacionais e políticoeconômicos.
3.2.2.2 Informação e cultura
Silva (2014) busca abarcar essa relação tendo como proposta de reflexão o utilitarismo
digital e cultura digital da informação, sendo a cultura um conjunto de ações fundamentais
para a condução do fazer técnico, humano e profissional dos sujeitos e grupos na sociedade.
Em primeiro lugar, as relações entre informação e cultura através do utilitarismo
cultural da informação tem como foco as necessidades informacionais dos sujeitos em
detrimento das formas como os setores sociais e tecnológicos atuam nas indicações para
satisfação dessas lacunas. Em relação as características do utilitarismo cultural, Silva (2014)
estabelece como abordagens centrais: concretização de desejos; cultura utilitária
informacionalmente; não respeita a relação entre as pessoas; focaliza na natureza teleológica
das ações independente dos procedimentos; cultura utilitária da informação é injusta.
Referente à cultura digital, Silva (2014) enfatiza que mesmo focada para as questões
das máquinas, a ideia nos fundamentos humanos é abordá-la nas relações entre os seres
humanos e instituições midiáticas, empresariais, industriais, bancárias, educacionais, saúde etc.
O desenvolvimento das tecnologias da informação, no final do século XX e início do século
XXI, transfigurou as formas de produção, acesso, uso e apropriação da informação, reflexo dos
impactos da cultura industrial.
Além disso, diversas características podem ser atribuídas à essa cultura digital que
propicia mais autonomia aos sujeitos na produção de informações: a) desterritorialização (o
acesso à informação ganha possibilidades de múltiplos lugares em temporalidades simultâneas
sem deslocamentos físicos exaustivos); b) multitemporalidade (as barreiras de tempo são
inibidas pelas possibilidades de acesso à informação em intervalos de tempos diversos); c)
multi-interacionismo (permite a inserção instantânea de grupos para conversação); d)
pragmatismo tecnológico (engloba a capacidade do sujeito em absorver dados com celeridade
mais extensiva do que em ambientes físicos) (SILVA, 2014, p. 305-306).
3.2.2.3 Informação e política/economia
A junção dos termos política e economia representam a complementaridade pragmática
da informação perante a sociedade contemporânea e as organizações públicas e privadas,
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formando o que Silva (2014) chama de política e economia da informação. O foco das
discussões contempla como abordagens, a política da informação, economia da informação
e economia política da informação.
Na relação da informação com a política e economia, essa é considerada elemento de
aplicação para gestões governamentais, organizações públicas e privadas. Tendo por base em
Barreto (2003), a política da informação diz respeito a passagem de uma intenção formal de
um discurso de governo para sua implementação como uma ação coordenada de governo
(BARRETO, 2003). A Economia da Informação, conforme Bueno e Jannuzzi (2005, p. 2)
“[...] tem sido tratada na Pesquisa Social, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como
um conceito relacionado às mudanças estruturais dos fatores de produção, em particular o fator
mão-de-obra”.
Isto posto, “A relação entre política e economia da informação se estabelece com
efetividade na conjuntura da globalização (ou mundialização) informacional” (SILVA, 2014,
p. 309). Já acerca da relação da informação com a globalização: “[...] são hoje em dia dois dos
conceitos mais discutidos no mundo inteiro. Indiscutível também é dizer que se interrelacionam e se potenciam um ao outro, não sendo praticamente possível olhá-los
indistintamente. Um é intrínseco ao outro” (AZEVEDO, 2006, p. 58).
Esse autor também destaca como tópico para reflexão, a economia política da
informação, subdisciplina pluridisciplinar atrelada às Ciências Econômicas, Ciência da
Informação e Comunicação. Está situada entre o advento da sociedade da informação, da
sociedade em rede (CASTELLS, 2000), das práticas globalizantes da informação, do
desenvolvimento das tecnologias digitais e dos sujeitos que compõem os processos de
informação na dinâmica valor informativo-trabalho.
Na concepção da economia política da informação, essa não pode se tornar estanque,
mas deve instigar o desempenho de práticas dialéticas e interacionistas entre os sujeitos, a fim
de se alcançar a plenitude do caráter concreto da informação.
3.2.2.4 Informação e educação
Silva (2014) se propõe a discutir as inter-relações e competências da informação e
educação, discutida brevemente no tópico sobre a informação e sociedade. Considera-se como
inter-relações, as conceituais (significação) humanas (sujeitos que compõem práticas comum).
A educação estabelecida nos fundamentos vai para além do conhecimento formal (escolar e
universitário), da emancipação política, essa pondera-se nos processos de desenvolvimento e
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emancipação humana, permitindo diferentes formas ilimitadas dos sujeitos participarem da
atividade da construção de vida, incluindo a superação de exploração social e trabalho.
O desiderato que correlaciona informação e educação reside na promoção da autonomia,
a partir da interação dos sujeitos e mediação pelo meio. Portanto, a relação entre informação e
educação:
[...] é metodológica quando trata de heurísticas conectivas nos campos da informação
e educação. É científica quando estuda aplicações a partir de métodos científicos. É
pedagógica quando trata de estratégias lúdicas para respaldar as atividades de usuários
estudantes desde a infância, assim como para apoiar o fazer do docente. É técnica
quando trata da aplicação de processos informacionais de organização, acesso, uso e
apropriação da informação, além de processos de gerenciamento pedagógico da
informação. É cultural quando se baseia no cotidiano de crenças e ações cotidianas
dos sujeitos da informação e quando suas práticas transformam/aprimoram as
condutas e crenças dos sujeitos da informação. É política quando trata da elaboração
de programas, projetos e planos para o desenvolvimento de ações em centros de
informação e ambientes virtuais de aprendizagem e quando se trata da administração
de valores humanos e cognitivos. É tecnológica quando se vale da aplicação de
instrumentos teóricos, metodológicos e empíricos de caráter técnico-científico. É
gerencial quando se apoia em ações pedagógicas para tomadas de decisão (SILVA,
2014, p. 323).

Ainda conforme o autor supracitado, do ponto de vista das terminologias, as interrelações entre informação e educação ainda podem ser concebidas através de: tecnologias de
informação e comunicação, documento, conhecimento, usuário da informação, autonomia,
interação e aprendizagem.
Quanto à competência em informação, na perspectiva de Silva (2014), a informação
possui diálogo estreito com a educação e questões afins como ética, profissão, economia,
filosofia, em virtude da preocupação em pensar questões teórico-pragmáticas de aplicação a
realidades diversas (cotidianas, profissionais e científicas, por exemplo) sustentado por
fundamentos éticos, que prime pelo desenvolvimento do conhecimento tornando-o mais
humano e acessível a todos respeitando questões de raça, credo, gênero, nível econômicofinanceiro etc. para os sujeitos envolvidos na construção de competências.
Em linhas gerais, fica evidente a potencial relação entre informação e educação, as
perspectivas de atuação para pensar estratégias éticas, culturais e metodológicas em sentido
coletivo de compreensão e a formação de redes produtivas de informação e conhecimento em
ambientes de informação, culturais e educativos de maneira deliberativos.
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3.2.2.5 Informação e ideologia
As discussões sobre informação e ideologia foram estruturadas da seguinte forma:
alguns diálogos filosóficos e sociológicos e a constituição do proselitismo informacional.
Para tanto, dentre os tipos de ideologias, a neutra e crítica, Silva (2014) opta pela segunda por
constituir uma envergadura para processos de conflito e dominação entre os sujeitos da
informação, seja individual ou coletiva, singulares ou plurais.
Dentre os autores utilizados pelo autor, para as discussões filosóficas e sociológicas
sobre a questão de ideologia, determinou-se: Karl Marx (2001) - trabalha a questão dos
instrumentos de comunicação para a produção da informação; Karl Manheim (1976) contemplando o contexto particular, situacional e geral do sujeito na produção da informação;
John Thompson (1998) - a informação é uma construção, apreensão e apropriação simbólica de
sentidos embasada pela tendenciosidade e unicontextualidade discursiva; Mikhail Bakhtin
(2002) - a informação está ligada a palavra como expressão ideológica dos valores da vida
humana.
O proselitismo informacional é resultante das discussões sobre a ideologia
considerando as concepções dos quatro pensadores supracitados. Esse é definido, na
perspectiva de Silva (2014, p. 337):
[...] como a tentativa de um sujeito ou grupos de sujeitos institucionais, por um lado,
de convencer outros sujeitos de que aquela informação é verídica ou adequada e, por
outro lado, de impor arbitrária e linearmente suas informações sobre outros sujeitos
da informação, de modo que aceitem e pratiquem aquela informação deliberada. Em
ambos os casos, a informação é vista como fenômeno pré-determinado situado nas
condições elaboradas pelo sujeito/autor e/ou sujeito/mediador e soam como
fundamentos de uma dominação informacional.

O proselitismo informacional possui os seguintes contextos: a) ideológico, quando um
sujeito busca dissimular e deturpar para dominar outros sujeitos; b) linguístico, quando busca
no discurso estabelecer uma realidade fragmentada que dificulte a construção da informação de
forma autônoma, ou mesmo busque estabelecer um discurso como verdade única e totalizadora
da realidade; c) cultural, ao favorecer uma cultura de informação sobre as demais; d) político,
quando um pequeno grupo analisa e decide como os sujeitos devem obter acesso aos meios e
instrumentos de produção da informação e; e) econômico, quando disponibiliza o acesso aos
meios e instrumentos de produção da informação, conforme classes sociais concebendo
expressivas hierarquias em que a pluralidade é reduzida a singularidade daqueles que detêm o
poder (SILVA, 2014).
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Tais contexto podem se fazer presentes seja na relação entre os sujeitos, questões
profissionais, institucionais, de cunho político, cultural e religioso. E como bem define o autor
citado, de fato, o proselitismo informacional é oriundo da intolerância de um sujeito da
informação sobre outro, ou seja, se fundamenta nas satisfações individuais ou institucionais e
em finalidades previamente estabelecidas.
3.2.2.6 Informação e memória
Contempla como tópicos principais as inter-relações semânticas e a construção
processual de sentidos. Para Silva (2014), a informação e memória estão conectadas no sentido
da materialidade informacional semantizada na condição de documento/artefato. No processo
de organização da informação, em termos de pensamentos/ideias e representação da realidade
material e; conservação em termos de estratégia natural e documentária, têm-se a informação
formalmente registrada subsidiária da memória, residente no documento. Dessa forma, a
informação auxilia na preservação e conservação da memória e a memória auxilia nas
possibilidades individuais e coletivas de produzir informação.
[...] informação e memória se encontram em sua plenitude, pois é neste momento em
que ambas culminam seus processos técnicos (organização/representação,
armazenamento, recuperação, etc.) e sociais (acesso, uso, apropriação, etc.). A
construção de sentidos não deve ser vista como percepção do positivismo lógico de
ideação-comprovação, mas como fundamento holístico relacionado a finalidade,
necessidade, inteligência e direcionamento da realidade dos sujeitos. O sentido deve
ser visualizado com nexo lógico-ontológico da vida em que a informação produz
interpretações sobre a realidade objetiva e significados plurais e a memória produz
meios para preservar significados e socializá-los de forma ampla transcorrendo
gerações e transformando a história dos sujeitos (SILVA, 2014, p. 350).

Nesse contexto, esse autor destaca dessa relação, o caráter de construção processual
de sentidos interdependes em três aspectos: lógica (porque traduze uma coordenação de
processos), compreensiva (pois produz percepções, significados e apropriações) e
preservacionista (pois está inserida num ambiente do transcurso histórico que são transmitidas
e adaptadas por diferentes gerações). Os sentidos produzidos pelos sujeitos na inter-relação
entre informação e memória, são: utilitário, discursivo, lógico, ontológico; estrutural; coletivo;
contextualista; generalista; histórico (multitemporal) (SILVA, 2014, p. 352-353).
Em síntese, é imprescindível na construção processual de sentidos que a informação e
memória sejam vislumbradas para além da interação entre ambos os conceitos, mas na força
que os sujeitos produzem em termos de informação e memória, pois são eles que decidem aquilo
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que deve ser registrado (representado, conservado e institucionalizado) e transmitido para
outros sujeitos (temporalmente as outras gerações), pois a força dos sujeitos define como as
interações são concretizadas.
3.2.3 Fundamentos científicos da informação
Os fundamentos científicos da informação são categorizados da seguinte maneira: a
informação como fenômeno científico-natural e científico social; temporal/multitemporal; de
objetividade, subjetividade e intersubjetividade; a informação na perspectiva pluri, inter e
transdisciplinar; a informação e valor; a informação e ética. Serão contempladas essas vertentes
de forma sintetizada, vislumbrando identificar as perspectivas relacionais à Extensão
Universitária e como essa pode ser pragmática do ponto de vista científico.
As finalidades desses fundamentos, de acordo com o idealizador Silva (2014), é trazer
uma unidade representacional do discurso acadêmico-científico entre o que é produzido e
vivenciado; pensado e idealizado; idealizado e aplicado; aplicado e repensado em termos de
informação e permitir concepções sobre como a ciência, em suas diversas facetas, pensam e
articulam os significados de informação.
3.2.3.1 Informação como fenômeno científico-natural e científico social
A plenitude do conhecimento na perspectiva dos fundamentos científicos se dá nas
possibilidades de atrelar a concepção científico-natural e científico social. Santos (2008b, p.
61) esclarece que “[...] a distinção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais deixou
de ter sentido e utilidade. Esta distinção assenta numa concepção mecanicista da matéria e da
natureza a que contrapõe, com pressuposta evidência, os conceitos de ser humano, cultura e
sociedade”.
Nas ciências naturais e sociais, a informação não pode ser determinada pelo
isolacionismo, uma vez que essa possui caráter geral e denota dois aspectos que a dinamizam
epistemologicamente: o caráter contextual (a informação é vista dinamicamente de um ponto
de vista de satisfação específica, mas considerando diversas possibilidades científico-naturais
e científico-sociais) e o caráter coletivo em que a informação busca uma satisfação coletiva
considerando uma diversidade de fatores naturais e sociais.
Quanto às características científico-naturais e científico-sociais da informação são
procedimentais (historicidade dos sujeitos e tecnologias; subjetividades dos sujeitos; negações
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entre os sujeitos; diferenças entre os sujeitos; afirmações dos sujeitos; restrições à ideia de uma
natureza social da informação pré-determinada) e teológicos (finalístico) (a informação
demanda múltiplos significados para pensar a ciência e a sociedade; a produção da informação
é essencialmente social e natural quando se observa transformações humanas e não-humanas e
satisfaz os referentes humanos; é natural e social quando mediada sócio-construtivamente
efervescendo sujeitos humanos e não-humanos; quando reconhece as interferências humanas
sobre sujeitos não-humanos de forma a propiciar a satisfação coletiva; e quando os sujeitos
conseguem aliar necessidades e satisfações biológicas e sociais) (SILVA, 2014, p. 366).
Assim sendo, os fundamentos científicos da informação comprovam uma reunião
inexorável de elementos sociais e da natureza como componentes do processo de produção da
informação, assim como dinamizam as potencialidades científico-naturais e científico-sociais,
quando unificadas possuem dois objetivos centrais de objetivação de sentidos: a satisfação de
necessidades de informação e a construção de novos elementos representacionais e tecnológicos
para respaldar os sujeitos da informação (SILVA, 2014).
3.2.3.2 Informação como fenômeno temporal/multitemporal
Entende-se que uma das principais características dos fundamentos científicos da
informação é o caráter temporal e multitemporal, neste último, contemplando também a
questão da metamediação. Como fenômeno temporal, a informação “[...] compreende espectros
de transitoriedade ou provisoriedade, de modo que a informação é permanentemente produzida
e construída, conforme necessidades sociais/naturais dos sujeitos” (SILVA, 2014, p. 367).
Ainda conforme o autor, o termo temporal é designado em virtude da informação ser
depreendida e apropriada através de uma perspectiva contextualista que satisfaça um
determinado aspecto do cotidiano e seja possivelmente esquecida, descartada ou não mais
desenvolvida. Quanto ao termo multitemporal, remete as transformações históricas pelas quais
a informação passa a partir de seus processos de uso, apreensão, compreensão e apropriação.
A relação do fenômeno multitemporal com a informação pondera-se como
pressuposto de transformação social e cognitiva dos sujeitos a partir de factualidade singular ou
plural; individual ou coletiva; pessoal ou institucional e até mesmo consciente e/ou inconsciente
(SILVA, 2014). Pragmaticamente, o autor define duas questões para sua introdução: 1) a
informação mediada a partir do tempo presente e 2) a integração entre os tempos passadopresente-futuro como caráter totalizador da informação que rompe e ultrapassa limites
históricos, pois não está preocupada apenas com a satisfação pessoal, mas centraliza a
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preocupação na produção do conhecimento e no desenvolvimento historicista e humano do
intelecto.
A informação, na primeira questão, é construída nos seguintes aspectos: cunho
convencional; interação do tempo presente entre os sujeitos da informação; contexto
contemporâneo; pragmatismo; ideia de transferência. Na segunda questão, a produção da
informação via passado-presente-futuro se constitui em duas condições. A primeira diz respeito
aos sujeitos da informação, “[...] a ideia de passado e presente possui caráter provisório e não
somente é baseada em apreensões factuais lineares da experiência, mas constituídas a partir de
relações históricas de esferas macro como cognitivas, sociais e biológicas e esferas micro como
profissionais e pessoais” (SILVA, 2014, p. 370).
Em segundo lugar, essa relação do passado e presente, no tocante à produção da
informação pelos sujeitos, tem como elementos basilar a metamediação. Segundo Silva (2014,
p. 372), a metamediação “[...] busca a satisfação coletiva de necessidades construídas entre os
sujeitos da informação e a construção de novos conhecimentos [...]”. Além disso, essa apresenta
um

“[...]

caráter

retrospectivo

(passado-presente),

prospectivo

(presente-futuro)

e

multitemporal (compreensão integrada entre passado, presente traçando perspectivas para o
futuro) que não se excluem, mas, ao contrário, se complementam” (SILVA, 2014, p. 372).
A informação configura-se como um fenômeno do cotidiano na metamediação, e
associada ao contexto do sócio-interacionismo, possibilita múltiplas interações e interpretações,
“[...] como ação vinculada à vida, ao movimento, ao processo de construção de sentidos”
(GOMES, 2010, p. 87). Não está preocupada com o recorte temporal, mas com os processos
históricos dos sujeitos.
3.2.3.3 Informação como fenômeno de objetividade, subjetividade e intersubjetividade
A discussão nessa subseção tem como foco a subjetividade por ser considerado
elemento mediador entre a objetividade e intersubjetividade, já que essa tem como
finalidade a interpretação e compreensão da realidade, promovendo sentido teórico-prático a
objetividade e sentido interacionista a intersubjetividade.
Do ponto de vista informacional, a subjetividade é vista como fenômeno segregado da
objetividade. À vista disso, a subjetividade é conceito abstrato, a objetividade é conceito
concreto e a intersubjetividade seria a unificação apreensiva, compreensiva e apropriativa do
concreto-abstrato. No entanto, nos fundamentos científicos essa concepção de segregação da
subjetividade e a objetividade é excludente, ambos os conceitos se relacionam diretamente sem
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perderem autonomia, formando a intersubjetividade - constituição de sentidos e compreensão
das relações sociais.
[...] a subjetividade informacional constituída entre os sujeitos da informação ocorre
quando da interação entre eu e outro (relações conferidas no âmbito da objetivação
social) que constituem novos sujeitos da informação, isto é, a constituição do
subjetivismo calcado na objetividade social. É precisamente essa relação
subjetividade-objetividade entre eu e outro que preconiza a formação da
intersubjetividade (conjunto de valores firmados nas práticas sociais e que se
consolidam ao longo da trajetória histórico-social dos sujeitos) (SILVA, 2014, p. 381).

Relativo ao processo de estabelecimento da informação subjetiva, dois tópicos devem
ser considerados: 1) quando os sujeitos da informação interagem através dos processos de
exposições, mostras e diálogos (dinamizações cognitivas no objetivismo social) e 2) quando os
sujeitos apreendem, compreendem e se apropriam afirmando o caráter abstrativo da informação
(SILVA, 2014). A partir dessa apropriação pelos sujeitos da informação viabiliza-se a criação
de estratégias cognitivas, tornando a informação elemento intersubjetivo (a visão do eu a partir
da interação com o outro aplicada a novas realidades sociais).
3.2.3.4 Informação na perspectiva pluri, inter e transdisciplinar
Evidenciou-se a interdisciplinaridade com a finalidade de explicitar que uma integração
disciplinar vai para além do termo, se aplicando as derivações pluri, inter e transdisciplinaridade
como conceitos distintos e complementares. Os sufixos pluri, inter e trans da disciplinaridade
representam conceitos epistemológicos de grandeza e ação/aplicada socialmente (SILVA,
2014).
Para se pensar na construção da informação pela perspectiva inter, pluri e
transdisciplinar, Silva (2014) enfatiza, em primeira instância, que deve-se refutar a ideia a
qual essa possui natureza interdisciplinar, pois essa condição remete à uma informação associal
e antidialógica, um unilateralismo disciplinar - “[...] quando uma disciplina se ocupa de outra(s)
sem promover um diálogo que prime pela reciprocidade” (SILVA, 2013b, p. 87) -, sem
considerar estudos mais aprofundados e múltiplos olhares das ciências. Ou seja, é primordial
contemplar as possibilidades de reciprocidade, de interação, dessa forma, tem-se uma
informação interdisciplinar.
Nessa perspectiva, iniciando pela pluridisciplinaridade, “[...] a informação como
fenômeno pluridisciplinar reside precisamente na identificação das ciências e dos pesquisadores
que em um determinado contexto especial e temporal estudam questões relativas à informação

117

(fundamentos teóricos-epistemológicos, aplicações técnicas e humanas...) constatando o
paralelismo pluridisciplinar ou uma potencialidade interdisciplinar” (SILVA, 2014, p. 389).
Também pode ser pensada como “pressuposto quantitativo” das ciências, já que se configura
na identificação das ciências e pesquisadores que estudam informação e seus tipos de questões.
No que tange a informação como fenômeno interdisciplinar, Silva (2014) apresenta
como complemento e afunilamento da pluridisciplinaridade, já que a sua finalidade é
estabelecer as interações e contribuições recíprocas entre as disciplinas relativas aos estudos
sobre a informação. “Poderíamos afirmar que a informação no âmbito da interdisciplinaridade
designa “pressuposto qualitativo” ou espécie de coordenação entre disciplinas (não
necessariamente convergências), já que as relações são prementes e buscam potencializar o
aprimoramento da ideia de informação entre si” (SILVA, 2014, p. 390).
Tendo em consideração a informação como fenômeno transdisciplinar, é inerente de
sua prática um aspecto mais amplo, uma vez que “[...] reside na unificação ou fusão disciplinar
entre as disciplinas que investigam informação. A transdisciplinaridade da informação é o
resultado aprimorado das várias percepções e práticas pluridisciplinares e interdisciplinares
permitindo designar um “pressuposto holístico”” (SILVA, 2014, p. 390). Além disso, a prática
transdisciplinar é esporádica, visto que apenas ocorre com mais frequência em contextos
espaço-temporais muito específicos das disciplinas.
Em síntese, observa-se que a informação como fenômeno pluri, inter e transdisciplinar
condensa um conjunto de perspectivas pragmáticas didático-pedagógicas entre disciplinas,
propiciando apropriações histórico-epistemológicas que fortalecem as práticas metodológicas
do ponto de vista do currículo no contexto acadêmico-científico. Além disso, a realidade
disciplinar da informação pode ser estabelecida, de forma particular, na pluridisciplinaridade
enquanto fenômeno dialético da passagem da quantidade para a qualidade; a
interdisciplinaridade, podendo ainda se expandir através do diálogo interacionista entre a
pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade, e diante desse processo, de caráter potencial,
emergir um fundamento epistemológico ou aperfeiçoamento de outro, impactando em
criação/desenvolvimento/aprimoramento de práticas sociais contextualistas.
3.2.3.5 Informação e valor
Compreende-se que o valor, na perspectiva dos fundamentos científicos está
diretamente relacionado a realidade objetiva, a apropriação de conceitos e baseada nas crenças
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dos sujeitos. A relação do valor com a informação tem como abordagens base para discussão:
a informação como construto da diferença e as tipologias valorativas da informação.
No primeiro, a inter-relação da informação e valor é fortemente atrelada ao conceito
de diferença, tendo como base para tal afirmação, a definição do autor MacKay (1969) quando
diz que “a informação é uma distinção que faz a diferença”. Logo, o conceito de informação
baseado na diferença está intrinsecamente relacionado aos contextos em que os sujeitos estão
situados e os valores produzidos em suas trajetórias.
As tipologias de valores informacionais propostos por Silva (2014), são: valores
causais e consequenciais. O primeiro, considerado um fundamento teórico-prático, refere-se ao
caráter moral e humano da informação, abarcando o valor humano, social, econômico, cultural,
político, religioso e ético. Já o segundo, configura-se pragmático, ao caráter processual da
informação, englobando as formas de organização, uso, venda, compra, troca,
compartilhamento e sociação.
3.2.3.6 Informação e ética
A configuração relacional entre informação e ética ganha força no século XX,
principalmente porque a informação passa a ser elemento central das organizações. A ética
informacional, conforme Silva (2014) não se situa apenas como setor de pesquisa reprodutiva
dos modelos tradicionais da ética, mas buscam novas alternativas metodológicas,
epistemológicas e normativas de pensar a aplicação da ética informacional através de estudiosos
espalhados pelo mundo.
Nos fundamentos científicos da informação, Silva (2014) propõe como contextos para
discussão: a ética (pluri)contextualista e a ética alteritária da informação. As duas
abordagens são oriundas das reflexões sobre a ética informacional de Floridi (2008) e Capurro
(2010). Iniciando pela ética informação (pluri)contextualista, ocorre através do
reconhecimento de análise das situações diversas na produção informacional (SILVA, 2014).
Essa possui várias características de nível ético-fundamentacional e o segundo de cunho
pragmático, quando se refere a aplicação da ética informacional (pluri)contextual aos assuntos
pertinentes da ética informacional, principalmente no contexto digital. Além disso, suas bases
epistemológicas são determinadas em cinco fatores: 1) pluralidade; 2) diversidade; 3)
hibridismo; 4) preconceito e; 5) zonalidade.
Quanto à ética alteritária da informação, pode ser pensada a partir do reconhecimento
do outro nos processos de interação. Para Silva (2014, p. 422), a “[...] ética informacional
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alteritária não se dá apenas na relação entre o eu e o outro, mas na responsabilidade que o eu
exerce de apoiar o outro primando por princípios éticos (antecessores à ontologia) [...]”. Além
disso, mesmo em processos de divergência e conflito, figura-se coletiva, dialógica e
interacionista em seus processos de construção e satisfação de necessidades informacionais.
Em linhas gerais, observa-se que a ética (pluri)contextualista e ética informacional
alteritária são interdependentes, funcionando da seguinte forma: a primeira analisa os contextos
viáveis de construção da informação mediante as diversas realidades dos sujeitos, já a segunda
direciona-se as formas de interação e as forças informacionais (obtenção de objetos
informacionais, valores, ideologias, concepções culturais, história de vida etc.) para produzir
informação.
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4

ATUAÇÃO

DA

EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA

SOB

O

ENFOQUE

INFORMACIONAL A PARTIR DAS PRÓ-REITORIAS DE EXTENSÃO
Discutiu-se nas seções anteriores sobre os eixos tradicionais da Extensão Universitária
e os eixos biblioteconômicos informacionais, foi denotado correlações e aproximações entre
essa dimensão e a área mencionada, alargando o potencial de ambas. As abordagens
conceituais, político-curriculares e aplicativas atribuídas à extensão na pesquisa, contribuíram
para uma acepção epistemológica e pragmática, principalmente quando conectada aos campos
do saber, com ênfase na Biblioteconomia.
Nessa perspectiva, a presente seção busca somar-se as abordagens já empregadas, sob
um enfoque de atividades institucionais da informação via extensão, considerando a atuação
das Pró-Reitorias de Extensão no contexto informacional, através de serviços, produtos, gestão,
tecnologias etc. Mais precisamente, tenciona-se depreender como esse órgão promove os eixos
tradicionais a partir dos eixos informacionais no processo, ou seja, como a PROEX trabalha
com informação para o desenvolvimento de suas atividades.
Com esse escopo, a partir da concepção propositiva dos eixos tradicionais no âmbito
das intervenções extensionistas das PROEX, objetiva-se institucionalizar as práticas de
extensão ao circunscrever os eixos informacionais no cerne da Extensão Universitária. Logo, a
seguinte interpelação pode ser denotada: como a extensão atua com a informação? De maneira
basilar, essa atuação contempla os serviços, processos, gestão, tecnologias, produtos etc., por
isso os eixos informacionais são vitalmente importantes para o aprimoramento dessas práticas
e fundamentais para mostrar como a Biblioteconomia pode ser inserida nesse contexto.
Para tanto, a subseção possui duas vias: 1) como as PROEX atuam com a questões dos
eixos tradicionais (focado nas modalidades de atuação) e informacionais e 2) como a
Biblioteconomia pode contribuir no sentido institucional através dos eixos informacionais, a
fim de evidenciar a capacidade de atuação da área para com a extensão.
4.1 PANORAMA DE ATUAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS DE EXTENSÃO SOB O
ENFOQUE INFORMACIONAL
A princípio realizou-se um levantamento dos sites das PROEX, tendo como recorte as
3 (três) universidades federais e/ou estaduais por região do Brasil mais bem posicionadas,
segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) da Folha de São Paulo (2019), considerando
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como eixos de análise, o ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização para
definição geral, a saber (Figura 9):
Figura 9 - Recorte das três universidades públicas federais e estaduais por região do Brasil

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Essa proposta busca capitanear e fazer uma análise por região considerando suas
particularidades e assimetrias pavimentando uma visão nacional, tendo como locus de coleta
de dados os sites institucionais, a fim de apreender como as PROEX dessas universidades e
suas coordenadorias: 1) atuam com as questões informacionais da extensão, tanto os elementos
evidentes (transparência, vinculação com ouvidoria, com o portal de transparência, transmissão
de informação) como as mais subjacentes (com serviços informacionais específicos dos eixos
tradicionais e os processos, gestão, linguagens, tecnologias, cultura, valores, ética,
interdisciplinaridade, ou seja, tópicos inerentes dos fundamentos da informação - técnicopragmáticos, humanos e científicos); 2) compreender como os eixos biblioteconômicos
informacionais propostos na pesquisa podem ser introduzidos (subseção 4.2).
Vale ressaltar que a escolha do RUF (2019) se justifica pelo fato de ainda não existir um
órgão interno o qual avalie criteriosamente a Extensão Universitária numa acepção holística, as
formas de avaliação ainda ocorrem nas próprias instituições. A extensão precisa ser melhor
avaliada na universidade, talvez com sua curricularização nos cursos de graduação essa
dimensão passe a ter um órgão interno responsável pela avaliação de suas ações, sendo
primordial estar vinculado ao MEC, por possuir caráter deliberativo, assim como pela
possibilidade de diálogo direto com o FORPROEX, órgão de caráter apenas indicativo, a fim

122

de buscar uma aplicabilidade de propostas mais efetivas, ou seja, o FORPROEX pode indicar
ações, mas apenas o MEC é capaz de efetivá-las.
Do ponto de vista fundamentacional, a seção prima pela discussão de dados documental,
em torno de uma efervescência programática das instituições envolvidas nesses dois elementos
intercambiáveis, as PROEX no campo da informação e a Biblioteconomia se inserindo para
contribuir nessa atuação, objetivando adquirir um extrato inicial sobre essa delimitação
informacional das PROEX.
4.1.1 Região Sudeste
Observou-se no RUF (2019) que essa região possui um destaque na listagem, diversas
universidades estão entre as 10 melhores colocadas. Como supramencionado, destacou-se a
USP, UNICAMP e UFRJ para análise da estrutura organizacional, contemplando as
coordenadorias e suas funcionalidades, quais serviços oferecem, visando identificar as possíveis
atividades de informação que elas desenvolvem, e como a Biblioteconomia pode ser inserida
nesse sentido.
No site da USP, tem-se a associação da cultura e extensão veiculadas no portal principal,
o qual direciona para a página principal da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
(PRCEU). A PRCEU tem ampla atuação trabalhando com a gestão de cursos, programas de
fomento às iniciativas acadêmicas em cultura e extensão, assim como no apoio às ações da
comunidade universitária junto à sociedade (USP, [20--]).
O Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx) é responsável por definir as
diretrizes que norteiam a atuação desta universidade com a cultura e extensão. Possui três
câmaras para assessorá-lo em suas deliberações: Câmara de Ação Cultural e de Extensão
Universitária (responsável pelas diretrizes políticas, programas e matérias de ação); Câmara de
Cursos de Extensão (dispõe das diretrizes políticas de extensão acadêmica e outras funções) e;
Câmara de Formação Profissional (responsável pelas diretrizes políticas de extensão em
formação profissional). Cada câmara é composta por sete membros titulares do CoCEx, sendo
seis docentes e um discente, eleitos pelos seus pares em votação secreta.
Sobre os elementos informacionais evidentes, o site da PRCEU conta com as seguintes
informações e canais de contato e ética: quem somos, Conselho de Cultura e Extensão
Universitária, câmaras, logotipo e marcas, cursos e atividades, centros de cultura e extensão,
caminhos da cultura na rádio USP e fale conosco, transparência, normas, créditos e marcas,
para envio de sugestões, críticas, propostas de atividades ou divulgação de eventos da unidade.
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Em relação aos elementos informacionais subjacentes, o PRCEU desenvolve uma
diversidade de Programas USP-Comunidade para a comunidade escolar e a sociedade em geral;
cursos e atividades extensionistas classificados em educação continuada e pós-graduação, com
cursos de especialização aperfeiçoamento e atualização; formação profissional, englobando
prática profissionalizante, programa de atualização e residência (multiprofissional e
uniprofissional); difusão, com cursos de divulgação artística, cultural, científica, tecnológica ou
desportiva; produção e publicação acadêmica (Revista USP INTEGRAção).
Quanto à UNICAMP, a extensão também se encontra vinculada a cultura, dispondo de
um site particular. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) coordena e estimula as
atividades e projetos de Extensão e Cultura através do diálogo e da interatividade, primando
pela aplicação contínua em comunidades locais e de vários lugares do Brasil (UNICAMP, [20-]). Sua equipe conta com o Pró-Reitor, dois assessores, um assessor técnico, arquiteto,
assistente técnico de direção e secretária. Além disso, possui um Conselho de Extensão
(CONEX) o qual gerencia os assuntos que envolvem atividades de extensão, tendo como
composição, um presidente, vice-presidente/secretária executiva, pró-reitor de pesquisa, de
graduação e de pós-graduação.
Quanto aos elementos informacionais evidentes presentes no site, a PROEC da
UNICAMP apresenta uma diversidade de dados, contemplando em relação as informações
institucionais: sobre a equipe, diretorias, conselhos, editais e bolsas, eventos, notícias e contatos
(canal de contatos de diretoria da extensão para comunicação com a comunidade interna e
externa).
Sobre os elementos informacionais subjacentes, tem-se: UniversIDADE, um
programa para a longevidade, interdisciplinar, o qual propicia às pessoas da comunidade da
Unicamp, Campinas e região, condições para a preparação do indivíduo em estágio préaposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria, incluindo diversas opções de atividades
gratuitas, oficinas e palestras; a Diretoria de Projetos de Extensão (DPROj), que dispõe de
informações sobre os projetos ativos, parceiros, eventos e editais; o Centro Estudantil Social de
Convivência (CESCON), que desenvolve projetos para alfabetização de adultos, clube de
agulha, cursinho Pré-Vestibulinho etc., apresentando também seus parceiros e eventos; Escola
de Extensão da UNICAMP (EXTECAMP), a qual oferta cursos de extensão, de atualização e
aperfeiçoamento.
Fechando a região Sudeste com a UFRJ, a extensão não está vinculada com a cultura,
como é o caso da USP e UNICAMP, essa possui uma página própria para disponibilização de
dados. A Pró-Reitoria de Extensão (PR5) tem por finalidade apoiar o desenvolvimento da
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política da UFRJ, coordenando atividades de extensão dos diversos setores da universidade
(UFRJ, [20--]).
Apresenta como estrutura interna, a Pró-Reitora de Extensão; Assessora Especial e
Substituta Eventual da Pró-Reitoria; Chefe de Gabinete; Coordenação de Comunicação;
Superintendência de Formação Acadêmica de Extensão (superintendente e assessora
acadêmica), Superintendência de Integração e Articulação da Extensão (superintendente e
assessora), Superintendência Administrativa de Extensão (superintendente e assessor
administrativo); Coordenação de Formação Acadêmica de Extensão, Coordenação de
Integração e Articulação da Extensão, Coordenação Administrativa de Extensão; Conselho de
Extensão Universitária (CEU); Secretaria do CEU.
Abarca como elementos informacionais evidentes as seguintes informações
institucionais: estrutura, organograma, plenária de extensão, Fórum de Extensão, relatórios de
gestão, acordos de cooperação, resoluções e portarias, Plano de Desenvolvimento Institucional
(PID), creditação da extensão e a ouvidoria (com uma página a qual contempla os contatos,
manifestação, lei de acesso à informação etc.).
No que tange os elementos informacionais subjacentes, tem-se: Programa de
Formação Continuada de Servidores Públicos (PROFOS) (direcionado para servidores públicos
do governo federal, estadual e municipal que tenham interesse em se capacitar para o
desenvolvimento de competências individuais e institucionais); cursos de extensão abertos a
comunidade interna e externa ligados aos eixos temáticos; eventos (Congresso de Extensão da
UFRJ e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia); produção e publicação acadêmica
(Revista de Extensão do Centro da Saúde); aspectos gerenciais (um Sistema de Gerenciamento
de Cursos e Eventos - SGCE) (auxilia os coordenadores a gerir suas ações de extensão).
Analisando as estruturas organizacionais da PRCEU/USP, PROEC/UNICAMP e
PR5/UFRJ, observou-se que todas possuem Câmaras de Extensão, destaque para o Conselho
de Cultura e Extensão Universitária da PRCEU/USP, o qual possui três Câmaras para auxiliar
no assessoramento de suas atividades deliberativas, assim como a PROEC/UNICAMP, por
dispor de uma equipe para o gerenciamento dos projetos, programas e eventos de forma
particular à cada modalidade. A PR5/UFRJ é a única Pró-reitoria a qual também dispõe de um
organograma evidenciando sua hierarquização. Em linhas gerais, não há uma coordenação
específica para a informação, mas apenas de comunicação, como é o caso da PR5/UFRJ.
Do ponto de vista das modalidades de atuação, considerando a PRCEU/USP,
PROEC/UNICAMP e PR5/UFRJ, nota-se que os desenvolvimentos das ações de Extensão
Universitária ocorrem através dos programas, projetos, cursos, eventos (como palestras,
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seminários e congressos, muitos com financiamentos ofertado pela instituição) e produção e
publicação acadêmica. Na perspectiva informacional, elaborou-se a figura que segue visando
resumir os principais elementos evidentes e subjacentes (enquadrados conforme os
fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos).
Figura 10 - Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da PRCEU/USP,
PROEC/UNICAMP e a PR5/UFRJ

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Observa-se que as três Pró-reitorias apresentam elementos evidentes e essenciais de
atuação, como as informações institucionais de estrutura, equipe, premissas, documentos
normativos (editais, bolsas, relatórios etc.) para o desenvolvimento das ações extensionistas,
sendo que na PR5/UFRJ é necessário a criação de uma página para dispor de orientações sobre
os editais e bolsas ofertadas pela instituição.
Quanto aos elementos subjacentes informacionais, nos fundamentos técnicopragmáticos, predomina-se a gestão, através dos documentos normativos para o
desenvolvimento de programas, projetos, cursos e eventos diversos, destaque para a PR5/UFRJ
por possuir na questão da tecnologia, um Sistema de Gerenciamento de Cursos e Eventos. Dos
fundamentos humanas, as três Pró-reitorias desenvolvem práticas de educação e cultura, mas
somente a PR5/UFRJ atua na memória com a produção de catálogo para registro de suas ações.
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Nos fundamentos científicos, quanto aos elementos éticos, todas dispõem de portais de
comunicação para com suas comunidades internas e externas visando a transparência de
informações. Além disso, vale destacar que apenas a PRCEU/USP e a PR5/UFRJ possuem
revistas com foco na extensão visando seu fortalecimento científico.
4.1.2 Região Sul
Na UFRGS, tem-se a extensão e cultura como pilares interligados, mas a extensão
possui um site exclusivo. A Pró-Reitoria de Extensão (PROREXT) é responsável por
estabelecer as relações sociais e culturais com os diferentes segmentos da sociedade (UFRGS,
[20--]). Sua estrutura é composta pela Pró-Reitora, assessora e Vice-Pró-Reitora; Centro
Cultural da UFRGS; Departamento Administrativo e de Registro da Extensão (DARE);
Departamento de Difusão Cultural (DDC); Departamento de Educação e Desenvolvimento
Social (DEDS); Museu da UFRGS; Planetário Prof. José Baptista Pereira; Salão de Atos.
Também possui o apoio da Câmara de Extensão (CAMEXT), composta por 12 docentes e
representantes discentes, os quais coordenam os programas de fomento, intercâmbio e
divulgação da extensão.
Os elementos informacionais evidentes, são: Central Extensionista (portal da
extensão, certificados, legislação e normas, áreas e linhas, registros da extensão - relatório de
atividades, órgãos e entidades externas), Apoio a Extensão (bolsas, fomentos, programas de
apoio e outros editais), Divulgação (notícias, clipping, vídeos, extensão online, revista de
extensão, logotipos, banco de imagens, contatos, rádio extensão em foco, salão e selo dos 20
anos de extensão e outras publicações).
Em relação aos elementos informacionais subjacentes identificados, são: informativos
que se relacionam com os aspectos da gestão (como oferecer e reoferecer uma atividade de
extensão); programas, projetos e eventos (palestras e outros externo, como o Congresso de
Extensão AUGM, Congresso Nacional de Extensão Universitária (CEBEU), Congresso
Latinoamericano de Extensão etc.); produção e publicação acadêmica (catálogo de atividades
da extensão oferecidas pela PROREXT).
Quanto a UFSC, a extensão possui uma página própria para gerenciamento das
informações. A PROEX tem por finalidade articular e apoiar a execução da política de extensão
da instituição, a fim de integrar efetivamente a realidade social com as atividades da
universidade (UFSC, [20--]). Sua estrutura abarca o Pró-Reitor e Vice; Diretora de
Departamento de Extensão; Coordenadora Administrativa, Coordenadora de Bolsas de
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Extensão e Coordenadora de Núcleo de Estudos da Terceira Idade; Chefe de seção de Apoio
Administrativo. Também possui uma Câmara de Extensão (CEX) formada por representantes
dos centros da universidade.
Dentre os elementos informacionais evidentes inerentes da extensão da UFSC,
menciona-se: informações sobre a PROEX (missão, visão e valores, equipe, organograma),
CEX e o Comitê Gestor das Empresas Juniores; Acesso Rápido (Formulário de Extensão Notes
para cadastrar ações, impressão de certificados); Orientações gerais (apoio a viagens para
trabalho, evento ou missão, certificados, curricularização da extensão, PROBOLSAS,
fluxograma de processos); Legislação e editais; Portal de Atendimento PROEX.
No que se refere aos elementos informacionais subjacentes, consta: programas (a
exemplo o Núcleo de Estudos da Terceira Idade - ETI); projetos (Projeto Rondon, Sala Verde;
cursos pela Escola de Extensão (que oferece cursos de educação profissional, inovadora e
tecnológica), cursos de formação de coordenadores de extensão e curso SIGPE; eventos;
produção e publicação acadêmica (catálogos da extensão e Revista Extensio); aspectos de
gestão (SIGPEX - Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de Extensão).
A UFPR vincula a extensão e cultura, representadas pela Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (PROEC), que tem por missão “[...] promover e difundir política cultural e extensionista
da UFPR a partir da formação, produção e interação de saberes com a comunidade” (UFPR,
[20--], não paginado). Sua estrutura é formada pelo Pró-Reitor; Coordenadora de Extensão vice-presidente; Seção de Planejamento e Gestão; Secretaria do Comitê Assessor de Extensão
(CAEX); Seção de Articulação e Comunicação; Unidade de Creditação da Extensão. Além
disso, possui como apoio, o CAEX, que propõe, normatiza e assessora a Política de Extensão
da UFPR, composta pelo Pró-Reitor da PROEC, coordenador de extensão, um representante de
cada setor/campus (total de 16), um técnico-administrativo e dois representantes discentes.
No tocante aos elementos informacionais evidentes, pode-se citar: informações sobre
a PROEC e CAEX; editais e chamadas internas; bolsas; extensão e suas normatizações;
certificação; consulta pública de atividades de extensão; creditação da extensão na instituição;
histórico da extensão e suas gestões; contatos com a PROEC.
Em relação aos elementos informacionais subjacentes, evidencia-se: projetos sobre a
creditação da extensão, Centro de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas (CRR),
Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição (NIED), Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares (ITCP), Sobre

prevenção do suicídio, Projeto Rondon; eventos

(Seminário de Extensão Universitária da Região Sul - SEURS e palestras); produção e
publicação acadêmica (Revista Extensão em Foco e videoconferência PROEC); aspectos
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gerenciais (informações sobre as modalidades de extensão e um Sistema Integrado de Gestão
de Extensão Universitária - SIGEU).
Sobre as estruturas organizacionais da PROREXT/UFRGS, PROEX/UFSC e
PROEC/UFPR, todas apresentam Câmaras de Extensão bem definidas e consistentes para
apoiar as atividades gerais. Também não há uma coordenação ou setor específico para a
informação, mas apenas de articulação e comunicação, presente na PROEC/UFPR. Sob a ótica
das modalidades de atuação da extensão, observou-se que o desempenho de suas ações ocorre
por meio dos programas, projetos, cursos, eventos (palestras, seminários e congressos) e
produção e publicação acadêmica. Ou seja, as práticas essenciais da extensão estão abarcadas
em suas atividades acadêmicas.
Do ponto de vista informacional, através da figura a seguir, vislumbra-se os principais
elementos evidentes e subjacentes, incluindo a perspectiva dos fundamentos informacionais da
Biblioteconomia (fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos) identificados nas
ações dos órgãos extensionistas.
Figura 11 - Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
PROREXT/UFRGS, PROEX/UFSC e a PROEC/UFPR

Fonte: resultados de pesquisa (2020).
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As três Pró-reitorias denotam elementos evidentes essenciais para atuação sobre os
editais e bolsas, contatos disponíveis para a comunidade interna e externa, orientações na
elaboração das propostas, como é o caso da PROREXT/UFRGS e a PROEX/UFSC sendo que
somente essa última dispõe de organograma e fluxograma dos processos, ademais, destaca-se a
rádio extensionista da PROREXT/UFRGS.
Quanto aos elementos subjacentes, dos fundamentos técnico-pragmáticos, além de
sobressair a gestão no sentido orientativo para o desenvolvimento de programas, projetos,
cursos e eventos, evidencia-se como aspecto de tecnologia o sistema de gerenciamento para as
atividades de Extensão Universitária da PROEX/UFSC e PROEC/UFPR, destaque também
para a PROREXT/UFRGS por realizar parceria com centros de informação, em foco o museu.
Nos fundamentos humanos, as três Pró-reitorias desenvolvem práticas de educação e
cultura, assim, como na abordagem da memória e catálogos das atividades de extensão. Quanto
aos fundamentos científicos, vale ressaltar que nos aspectos éticos os três órgãos institucionais
dispõem de canais de comunicação direcionados as comunidades internas e externas para
fornecer transparência de informações de suas atuações. Ademais, destaca-se as revistas com
foco na extensão da PROEX/UFSC e PROEC/UFPR que fortalecem o teor científico dessa
dimensão.
4.1.3 Região Centro-Oeste
A princípio, na UnB, a extensão possui como nomenclatura institucional Decanato de
Extensão (DEX), que é responsável por promover atividades de extensão “[...] com o objetivo
de incentivar a interação entre a UnB e a sociedade, integrando as artes e a ciência ao ensino, à
pesquisa e ao desenvolvimento social” (UnB, [20--], não paginado).
A sua estrutura possui: Diretoria Técnica de Extensão (DTE), incluindo a Coordenação
de Acompanhamento e Avaliação das Ações de Extensão e Coordenação de Comunicação,
Divulgação e Informação em Extensão; Diretoria de Desenvolvimento e Integração Regional
(DDIR), tendo como suporte a Coordenação de Apoio a Programas Integrados e Projetos de
Extensão e Coordenação de Articulação Social, Comunitária e Territorial; Diretoria de Difusão
Cultural. Além disso, a instituição possui a Câmara de Extensão (CEX), presidida pelo Decano
de Extensão, e composta por um representante de cada Unidade Acadêmica, por um
representante de cada Órgão Complementar e/ou Centro afeto à Extensão e por três
representantes discentes.
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Os elementos informacionais evidentes presentes, são: informações institucionais
sobre o DEX e CEX; Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); perguntas frequentes;
formulário para projetos, programas cursos e eventos; tutorial para institucionalização de
projetos e programas de extensão e orientações aos proponentes e estudantes extensionistas;
editais de bolsas de extensão; seleção de bolsistas; banco de talentos que reuniu os currículos
dos interessados para participar de processos seletivos; equipe Decanato de Extensão para
contato com a comunidade interna e externa.
Dentre os elementos informacionais subjacentes, evidencia-se: programas integrados;
Polo de Extensão da UnB, que apresenta os projetos e programas do Polo Estrutural; eventos,
tais como o Polo de Extensão que reuniu a comunidade extensionista da UnB através de fórum
para atender suas demandas, Semana Universitária UnB, Seminário de Extensão Universitária
da Região Centro-Oeste (SEREX) etc.; produção e publicação acadêmica, através da Revista
ParticipAÇÃO e catálogo de projetos e programas de extensão, canal no YouTube “Extensão e
Comunicação em Rede UnB”; aspectos de gestão, com o Sistema de Extensão.
Na UFG, a extensão é vinculada a cultura, representadas pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura (PROEC), “[...] que visa promover, coordenar, fortalecer e divulgar as ações de
extensão e cultura desenvolvidas pela instituição integradas ao ensino e a pesquisa [para] e
[com] a sociedade” (UFG, [20--], não paginado). A equipe é formada pela Pró-Reitora e
Adjunta; Direção de Extensão; Coordenação de Ações Integradoras Universidade Sociedade;
Coordenação Administrativa; Secretária Geral; Núcleo de Design Gráfico; Núcleo de
Atendimento; Núcleo de Programas e Projetos.
A PROEC conta como apoio da Coordenação das Atividades de Extensão e Cultura
(CAEX), composta por técnicos-administrativos e docentes da UFG, responsáveis por deliberar
com as direções das unidades acadêmicas, unidades especiais ou órgãos sobre as atividades de
Extensão e Cultura. Além disso, tem-se a Câmara Superior de Extensão e Cultura (CSEC),
constituída por representantes das CAEX e objetivam apreciar e construir propostas de políticas
e projetos relativos à extensão e cultura no âmbito da UFG que visem orientar, fortalecer e
qualificar a Política de Extensão Universitária da UFG (UFG, [20--]).
Considera-se como elementos informacionais evidentes: informações sobre a PROEC,
CSEC e CAEX; resoluções e portarias PROEC; formulário/materiais gráficos; Plano de Gestão
(2018-2021) e Relatórios Anuais de Gestão da PROEC; informes sobre a extensão na UFG
(responsáveis, como se apresentam as ações de extensão, público, quem pode desenvolver ações
extensionistas e como divulgá-las); trata da curricularização da extensão na instituição;
sugestões, fale conosco e ouvidoria.
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Sobre os elementos informacionais subjacentes, tem-se: programas de extensão, como
instrumento de gestão das ações (Programa Ciência em Todo Lugar, UFG na Agroecologia,
UFG na Escola, UFG nos Parques, UFG Rural, UFG na Infância e UFG no enfrentamento ao
COVID 19); projetos (Incubadora Social da UFG, Museu de Ciências, Galeria Musical, Curta
o Campus, Se Liga na UFG, Enredo Cultural); eventos, com destaque para o Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) e o Fórum de Extensão Universitária da UFG;
produção e publicação acadêmica (Revista UFG, focada nas ações de extensão); sistemas
gerenciais informatizados, tais como o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(SIGAA Módulo Extensão), SIGAA Público (ferramenta aberta ao público para conhecer as
Ações de Extensão), SIEC 2 - Sistema de Informação de Extensão e Cultura, o qual gerencia
os sites da extensão na UFG e a Plataforma Analisa Dados UFG, nova ferramenta que
possibilita o diagnóstico, a análise e a avaliação institucional da extensão.
Quanto a UFMT, possui a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV),
responsável “[...] pelas implementações e articulações dos projetos de cultura, extensão,
esporte, lazer e vivência [e] [...] tem com[o] objetivo participar da arte da formação de
profissionais cidadãos, vivamente articulados e conscientes das responsabilidades sociais, com
trânsitos nas áreas musicais, cinematográficas, esportivas, extensionistas e museológicas”
(UFMT, [20--], não paginado). A equipe da PROCEV é composta pelo Pró-reitor; Chefe de
Secretaria; Coordenação de Cultura, com coordenadora, secretária de coordenação de cultura,
gerente de projetos culturais; Coordenação de Extensão e supervisora de extensão; gerentes de
projetos esportivos e de lazer.
A Coordenação de Extensão (CODEX), “[...] responsável por articular e coordenar as
atividades de extensão de diversos setores da Universidade por meio de diversas modalidades
e em todas as suas áreas de atuação (UFMT, [20--], não paginado), tem na equipe uma
coordenadora, supervisão de extensão, colaboradores e estagiários. É apoiada pela Câmara de
Extensão, tendo como membros a CODEX e representantes das unidades da instituição.
Como elementos informacionais evidentes, pode-se descrever: informações
institucionais (sobre a PROCEV e CODEX, documentos normativos da extensão e editais, áreas
temáticas e diretrizes da extensão); extensão na UFMT (detalhando sua forma de atuação);
dispõe da lei de acesso à informação; contato com a CODEX; transparência. Quanto aos
elementos informacionais subjacentes, denota-se: projetos de extensão nas áreas de Artes,
Comunicação, Linguagens e Saúde; eventos, tais como a Mostra de Extensão, Seminário
Regional de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste (SEREX); produção e publicação
acadêmica (disponibiliza os catálogos as ações de extensão, assim como a Corixo - Revista de
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Extensão Universitária); possui sistemas gerenciais informatizados - Sistema de Extensão,
Sistema da Mostra de Extensão e o Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Empreendendo uma análise do ponto de vista estrutural, a DEX/UnB, PROEC/UFG e
PROCEV/UFMT possuem câmaras e coordenações as quais apoiam suas atividades, valendo
destacar, pela perspectiva informacional a DEX/UnB, por conter em sua composição uma
Coordenação de Comunicação, Divulgação e Informação em Extensão. Outrossim, atenta-se
para o fato de que essas pró-reitorias não apresentam seus organogramas.
Analisando os dados apresentados da DEX/UnB, PROEC/UFG e PROCEV/UFMT,
primeiramente, considerando as modalidades de atuação da extensão, notou-se que as principais
ações são realizadas por meio dos programas, projetos, eventos e produção e publicação
acadêmica. Para elucidar os principais elementos informacionais evidentes e subjacentes
(conforme os fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos), elaborou-se a figura a
seguir.
Figura 12 - Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da DEX/UnB,
PROEC/UFG e a PROCEV/UFMT

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Observa-se que nos elementos evidentes, as três pró-reitorias fornecem informações
quanto ao desenvolvimento das atividades de extensão e informações institucionais. Já os
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subjacentes têm nos fundamentos técnico-pragmáticos a predominância da gestão no sentido
orientativo dos projetos, programas e eventos de extensão, assim como evidencia-se a
tecnologia por meio dos sistemas informativos que as universidades possuem para
gerenciamento das ações de extensão, destaque para a PROEC/UFG a qual conta com quatro
sistemas diferentes nesse sentido, assim como realiza parceria com centros de informação, em
especial o museu.
Nos fundamentos humanos, as três pró-reitorias desenvolvem ações de educação e
cultura, vale ressaltar as práticas de memória da DEX/UnB e PROCEV/UFMT através da
produção de catálogos das ações extensionistas. Quanto aos fundamentos científicos, nos
aspectos éticos, todas apresentam portais de comunicação e transparência de informações
direcionados as comunidades internas e externas das instituições vinculadas. Ademais, as três
pró-reitorias possuem revistas de extensão com foco na ampliação das discussões e
fortalecimento científico da Extensão Universitária.
4.1.4 Região Nordeste
Iniciando pela UFPE, a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), “[...] promove
ações de extensão e cultura, que são entendidas como atividades acadêmicas articuladas com o
ensino e a pesquisa, tendo por competência promover a relação dialógica, transformadora e
integradora entre a Universidade e a Sociedade” (UFPE, [20--], não paginado), e tem como
instância deliberativa superior à Câmara de Extensão e Cultura, “[...] constituída pelo PróReitor de Extensão, como Presidente, cinco membros do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão, um representante do corpo discente de graduação e um assessor, indicado
pelo Reitor e homologado pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CCEPE)” (UFPE, [20--], não paginado).
A estrutura da Proexc é composta da Diretoria de Extensão Acadêmica (DEA) e
Diretoria de Extensão Cultural (DEC), no geral é sistematizado da seguinte forma: Pró-Reitor
e secretária; Diretoria de Extensão (Diretor); Diretoria de Cultura (Diretor e Apoio à Produção
Cultural); Coordenação de Gestão de Extensão (CGE) (Coordenador, Equipe Técnico
Pedagógica, Apoio de Registro / Certificação); Coordenação de Gestão da Informação (CGI)
(Coordenadora, Bureau de Design, Tecnologia de Informação); Coordenação de Gestão
Organizacional (CGO) (Coordenadora, Secretaria, Apoio Administrativo, Setor Financeiro).
Além disso, conta com coordenadorias para os espaços de extensão e cultura e coordenações
setoriais.
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Os elementos informacionais evidentes, são: informações institucionais sobre a
Proexc (organograma, missão, objetivos, Câmara de Extensão e atividades de extensão); setores
e equipe; coordenadores setoriais; curricularização/creditação da extensão; editais da extensão
de apoio e de fluxo contínuo; formulário e documentos; normas e resoluções (para as atividades
de extensão); lei de acesso à informação e ouvidoria geral.
Quanto aos elementos informacionais subjacentes, enfatiza-se:

programas

institucionais (Pré-acadêmico, Programa BIA, Cultural Benfica, Proidoso, Rádio Paulo Freire,
Zerando a dengue); programas e projetos (por ano e por área temática); ações culturais (Comitê
Curador de Arte e Cultura); Rede de Museus (coleções científicas e galeria de artes); cursos de
extensão (com calendário de ações); eventos de extensão (dispondo de um calendário de
eventos, destaque para a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura - SEPEC); produção
e publicação acadêmica (anais dos Encontros de Extensão - Enext, Cadernos de Extensão,
Revista Cultural - Estudos Universitários, Série Étnico-racial, Série Brasil-África, Universidade
& Sociedade em Diálogo - Enext, publicações diversas). Destaca-se também o Cinema da
UFPE, Centro Cultural Benfica, o Instituto de Arte Contemporânea (IAC), Memorial da
Medicina de Pernambuco, Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) (vinculado ao
Programa Proidoso).
Na UFC, a Pró-Reitoria de Extensão (PREX) é a unidade da instituição responsável por
“[...] articular o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, a fim de viabilizar trocas
educativas, culturais e científicas com a Sociedade” (UFC, [20--], não paginado). A composição
da PREX tem como equipe: Pró-reitora e Pró-Reitor Adjunto; Secretaria Administrativa (Seção
de Apoio Logístico e Seção de Educação Continuada); Assessoria Técnica; Coordenação de
Extensão do Campus Benfica; Coordenação de Extensão do Campus do Pici; Coordenação de
Extensão do Campus do Porangabuçu; Coordenadoria de Articulação Intercampi;
Coordenadoria de Desenvolvimento Familiar; Coordenadoria da Agência de Estágios.
Sobre os elementos informacionais evidentes identificados, denota-se: informações
institucionais sobre a PREX (apresentação, visão, missão e valores, história, galeria de PróReitores de Extensão, organograma, endereços e contato, principais códigos de setores,
representação extensionista Consuni e Cepe, funções gratificadas da Prex e fale conosco); ações
de extensão (cadastramento, renovação ou recadastramento, critérios de avaliação, finalização,
relatórios anuais, classificação, legislação); bolsas de extensão (editais, diretrizes gerais,
tutorial); editais; divulgação da extensão; declarações e certificados; diárias e passagens;
orientações gerais; visitas registradas; agenda da Pró-Reitora; calendário universitário; lei de
acesso à informação.
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Os elementos informacionais subjacentes, são: programas de extensão conforme as
áreas temáticas; projetos; cursos (Casa de Cultura Estrangeira); eventos (Encontros de
Extensão, Fórum de Coordenadores de Ações Extensionistas); publicação (Revista Extensão
em Ação e outros periódicos e publicações associadas a UFC); sistema informatizado de gestão
(SIGAA Cadastramento e Aprovação das Ações Extensionistas e o Sistema Eletrônico de
Informações - SEI).
No que tange a UFBA, a Pró-Reitoria de Extensão (Proext) é o órgão responsável por
“[...] coordenar, fomentar e articular as atividades de extensão universitária das diversas
Unidades e Órgãos Complementares da UFBA por meio de programas, projetos, cursos e
eventos” (UFBA, [20--], não paginado). A equipe da Proext é formada pela Pró-Reitora de
Extensão; Coordenador de Programas e Projetos; Coordenador de Produção de Difusão da
Extensão; Coordenador de Formação e Integralização curricular da Extensão; Coordenadora
TV UFBA; Secretário Executivo; Registro e Certificação; Assessoria de Comunicação e
Eventos da Extensão; Produção; Tecnologia da Informação; Equipe TV UFBA; Contabilidade
e Patrimônio; Protocolo; Conservação e limpeza; Segurança Patrimonial. Além disso, possui
núcleos inerentes para cada centro da universidade.
Os elementos informacionais evidentes apresentados, são: informações institucionais
sobre a Proext (e equipe, núcleos de extensão); legislação (estatuto, regimentos, diretrizes,
bolsas de extensão); arquivos gerais (documentos e editais sobre procedimento administrativo,
termos, procedimentos de coordenação de formação e integralização curricular da extensão,
difusão da extensão etc.); institucionalização da extensão (plano nacional, organização e
sistematização, avaliação etc.); pontos críticos em extensão; logomarcas; canais de
comunicação; acesso à informação.
Sobre os elementos informacionais subjacentes, menciona-se: programas (Programa
Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - Pibiex); projetos; cursos (Ação Curricular
em Comunidade e em Sociedade - ACCS para professores e alunos da UFBA desenvolver ações
de extensão; cursos de pós-graduação lato sensu voltados para especialização e
aperfeiçoamento); eventos (Cinema UFBA, Exposição uauá); produção e publicação acadêmica
(Pensando a Extensão Universitária, espaço para divulgação de textos sobre a extensão);
sistema informatizado de gestão (Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de
Extensão - SIATEX).
Sob o enfoque estrutural das Pró-Reitorias de Extensão, todas apresentam uma divisão
de coordenadorias e núcleos consistente, destaque para a Proexc/UFPE por possuir uma Câmara
de Extensão, nas outras duas pró-reitorias não foram apresentadas informação sobre tal órgão,
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também se constatou que somente a Proexc/UFPE e a PREX/UFC dispõem de organograma.
Ademais, na composição de suas estruturas, considerando a perspectiva informacional, a
Proexc/UFPE se sobressai, pois dentre suas coordenações foi criado a Coordenação de Gestão
da Informação.
Levando em conta as modalidades de atuação da Proexc/UFPE, PREX/UFC e
Proext/UFBA, constata-se que as práticas da Extensão Universitária contemplam os programas,
projetos, cursos, eventos e produção e publicação acadêmica como modalidades bases
principais. Já acerca dos elementos informacionais evidentes e subjacentes (também levando
em conta os fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos), elaborou-se a figura a
seguir.
Figura 13 - Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da Proexc/UFPE,
PREX/UFC e a Proext/UFBA

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Pelo enfoque dos elementos evidentes da informação, as três Pró-Reitorias de Extensão
contemplam informações institucionais consistentes, editais de apoio, bolsas, formulários,
orientações, canais de comunicação e acesso à informação, destaque para a PREX/UFC, pois
apresenta dados bem delineadas. Quanto aos elementos informacionais subjacentes, nos
fundamentos técnico-pragmáticos, as três Pró-Reitorias de Extensão implementam a gestão
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como aspecto orientativo para o desenvolvimento dos programas, projetos eventos etc.
Também, vale ressaltar o uso das tecnologias na PROX/UFC e Proext/UFBA através dos
sistemas informatizados para o gerenciamento das ações extensionistas, destaca-se a
PREX/UFC pelo Sistema de Gerenciamento de Informações e, sobre parcerias realizadas com
centros de informação, evidencia-se a Proexc/UFPE pela atuação junto a rede de museus.
Dos fundamentos humanos, as três pró-reitorias atuam com ações de educação e cultura,
no entanto, não foi apresentado práticas de memória como, por exemplo a elaboração de
catálogos das atividades de extensão. Em relação aos fundamentos científicos, evidencia-se nos
aspectos éticos os canais de comunicação para com suas comunidades internas e externas,
propiciando transparência de informações de seus órgãos institucionais. Além disso, em relação
ao fortalecimento científico da Extensão Universitária, vale ressaltar que a Proexc/UFPE e a
PREX/UFC dispõem de uma revista de extensão própria, a Proext/UFBA possui apenas um
espaço para divulgação de textos sobre a extensão.
4.1.5 Região Norte
Na UFPA, a Pró-Reitoria de Extensão da instituição, “[...] cumpre o papel de
desenvolver uma Política de Extensão Universitária de forma a aprofundar a discussão acerca
da extensão enquanto projeto social e da universidade frente ao poder público e às políticas
públicas” (UFPA, [20--], não paginado). Em relação a estrutura, tem-se o Pró-Reitor, Secretário
Executivo, Relações Públicas, Assistência Social, Assessoria; Diretoria de Programas e
Projetos (DPP), formada pelo diretor, Coordenadoria de Educação Continuada, Coordenadoria
de Articulação Social, Técnicos Administrativos; Diretoria de Arte, Cultura, Esporte e Lazer
(DACEL), tendo como equipe, o diretor, Coordenadoria Artístico Cultural, Coordenadoria de
Programas e Projetos de Arte e Cultura, Coordenadoria de Infraestrutura para Eventos
Culturais; Diretoria de Relações Interinstitucionais e Sociais (DRIS), formada pelo Diretor.
Os elementos informacionais evidentes da PROEX, são: informações institucionais
(apresentação, diretorias/contatos); políticas de extensão da UFPA (dispondo também do Plano
Nacional de Extensão, Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, regulamento dos
estagiários, PDI e CONSEP); mapa de extensões; arquivo (editais, documentos, bolsistas,
certificados, relatórios de gestão); impressa (notícias e álbuns); acesso à informação; canais de
comunicação para a comunidade interna e externa. Sobre os elementos informacionais
subjacentes, pode-se mencionar: programas (Programa Institucional de Bolsas de Extensão PIBEX, Programa de Extensão Inclusiva Avançada, EMAÚS); projetos (Navega
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Saberes/Infocentro); cursos (Workshop); eventos (I FORPROEX da região, Colóquio,
Seminário, palestra); aspectos de gestão (atuação da PROEX, Sistema de Gerencial de
Assistência Estudantil- SiGAEst e o Sistema de Gerenciamento das Ações Extensionistas
(Sisae).
No caso da UFAM, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) “[...] é responsável por
gerenciar a política de extensão da UFAM, [...] [e] tem como fundamento a visão dialética de
um processo de inter-relação, que implica na troca de saberes e na troca de ações entre a
sociedade amazonense, em geral, e a comunidade interna universitária” (PROEXT, [20--], não
paginado). A sua estrutura tem como equipe gestora: Pró-Reitor de Extensão; Diretora de
Departamento de Programas e Projetos de Extensão Universitária (DPROEX); Diretora de
Departamento de Políticas Afirmativas (DPA); Diretor do Departamento de Acompanhamento
e Avaliação de Impacto de Ações de Extensão Universitária (DEAA), com apoio da
Coordenação de Designer e Gestão da Informação; Diretor do Departamento de Articulação
e Planejamento da Extensão (DARPEX).
A PROEXT tem o apoio da Câmara de Extensão, subordinada ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEP), composta por um professor de cada Unidade Acadêmica e seu
respectivo suplente, indicado pelo Conselho Departamental dentre os professores envolvidos
com projetos de extensão, registrados na PROEXT, dois técnico-administrativos e seus
respectivos suplentes, indicado pela ASSUA, dois discentes e seus respectivos suplentes,
indicados pelo DCE.
Dentre os elementos informacionais evidentes, ressalta-se: informações institucionais
da PROEXT (apresentação e equipe gestora, política de extensão, organização/organograma,
modalidades da extensão, formulários, certificações, bolsas de extensão, contatos e
localização); Câmara de Extensão (sobre, membros, portarias, resoluções, calendário de
reuniões); Comitês de Extensão (sobre, portarias e formulários); departamentos (sobre o
DARPEX, DEAA, DPA, DPROEX); editais de extensão (vigentes e encerrados); acesso à
informação (institucional, execução orçamentária, relatório de gestão anual, Serviço de
Informação ao Cidadão - SIC); serviços (perguntas frequentes); acesso à informação; canais de
comunicação.
No que se refere aos elementos informacionais subjacentes, evidencia-se: programas
(Programa Atividade Curricular de Extensão - PACE, Programa de Apoio à Realização de
Cursos e Eventos - PAREC, Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX, Ligas
Acadêmicas - LACAD, Programa de Extensão Institucionalizado); projetos (Autossustentação
Financeira - AS, Fluxo Contínuo Custo Restrito - CR); cursos; eventos; produção e publicação
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acadêmica (catálogos de extensão); aspectos gerenciais (Sistema de Informação e Gestão de
Projetos - SIGProj).
Por fim, tem-se na UEA, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
(PROEX), “Responsável pela condução da política institucional de extensão universitária, com
vistas ao atendimento das necessidades da sociedade por meio do conhecimento científico e
tecnológico, bem como à promoção de ações de apoio à comunidade universitária da UEA,
visando à integração e ao bem-estar dos alunos e dos servidores” (UEA, [20--], não paginado).
A PROEX é constituída por duas coordenações as quais apoiam os projetos e programas:
Coordenação de Extensão (CEXT) e Coordenação de Assuntos Comunitários (CAC), ambas
possuem na equipe, o Pró-Reitor e Assistente de Gabinete.
Além disso, tem o apoio da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários (CEAC),
formada pelo Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, como seu Presidente;
Coordenador de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, como Vice
Presidente; Coordenador de Assuntos Comunitários da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários; dois representantes do corpo docente, que atuem na área de extensão, eleitos por
seus pares, sendo um representante da capital e um do interior; dois representantes do corpo
discente, que atuem na área de extensão, eleitos por seus pares, sendo um representante da
capital e um do interior; dois representantes dos servidores técnico-administrativos da UEA,
eleitos por seus pares, sendo um representante da capital e um do interior.
Já os elementos informacionais evidentes, dispõe de: informações institucionais da
PROEX (apresentação e coordenação, política de extensão, modalidades da extensão,
formulários, certificações, bolsas de extensão e contatos); Câmara de Extensão (sobre,
membros, portarias e resoluções); editais de extensão; relatórios de atividades de extensão;
acesso à informação; canais de comunicação. E nos elementos informacionais subjacentes,
tem-se: programas (UEA Cidadã, Programa Nacional de Telessaúde - Núcleo Amazonas, Arte
na Escola); projetos; cursos (cursos livres de extensão em música etc.); eventos (palestras,
simpósios, seminários etc.); produção e publicação acadêmica (Extensão em Revista); sistema
informatizado de gestão (Sistema de Projetos - SISPROJ).
Fazendo uma análise geral das estruturas das Pró-Reitorias de Extensão, essas possuem
divisão de coordenadorias e núcleos/departamentos (somente a PROEXT/UFAM detalha os
departamentos), no entanto, apenas a PROEXT/UFAM e PROEX/UEA apresentam suas
Câmaras de Extensão, sobre a representação formal da estrutura em gráficos, somente a
PROEXT/UFAM denotou o organograma. Além disso, na composição de suas estruturas,
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levando em conta a perspectiva informacional, a PROEXT/UFAM se destaca por incluir em
um de seus departamentos extensionistas, a Coordenação de Designer e Gestão da Informação.
Naquilo que tange às modalidades de atuação da PROEX/UFPA, PROEXT/UFAM e
PROEX/UEA, suas ações através da Extensão Universitária contemplam como modalidades
bases os programas, projetos, cursos, eventos e produção e publicação acadêmica. Em relação
aos elementos informacionais evidentes e subjacentes (sob o enfoque dos fundamentos técnicopragmáticos, humanos e científicos), na figura a seguir pode-se vislumbrar seus principais
pontos.
Figura 14 - Resumo dos elementos informacionais evidentes e subjacentes da
PROEX/UFPA, PROEXT/UFAM e a PROEX/UEA

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Em primeiro lugar, sob os elementos evidentes da informação, notou-se que as três próreitorias apresentam tópicos bem definidos, sobre os editais de apoio, bolsas, formulários,
relatórios, canais de comunicação e acesso à informação, destaque para a PROEX/UFMA, pois
denota uma completude de informações institucionais, além de ser a única que dispõe de um
Serviço de Informação ao Cidadão.
Sobre aos elementos informacionais subjacentes, nos fundamentos técnico-pragmáticos,
as pró-reitorias apresentam como principais tópicos, a gestão, no que tange as orientações para
o desenvolvimento das modalidades de atuação por meio dos documentos institucionais e
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normativos, assim como utilizam as tecnologias através dos sistemas informatizados para
acompanhamento das atividades extensionistas. Dos fundamentos humanos, desenvolvem
práticas de educação e cultura, quanto as práticas de memória, apenas a PROEXT/UFAM
denotou seus catálogos das ações de extensão.
Quantos aos fundamentos científicos, as três pró-reitorias, nos aspectos éticos,
propiciam transparência de informações de seus órgãos institucionais através de canais de
comunicação para com suas comunidades internas e externas, destaca-se a PROEXT/UFAM
pelo Serviço de Informação ao Cidadão. Vale ressaltar, que apenas a PROEX/UEA dispõe de
uma revista de extensão para fortalecimento científico da Extensão Universitária.
4.2 PROPOSTA DE ATUAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS DE EXTENSÃO A PARTIR DOS
EIXOS BIBLIOTECONÔMICO INFORMACIONAIS
O cenário extensionista-informacional apresentado na seção anterior nos permite pensar
numa proposta de atuação para as Pró-Reitorias de Extensão, tendo como norteadores os eixos
biblioteconômicos informacionais. Para tanto, considera-se fundamental apresentar alguns
dados envidados a partir do levantamento dos órgãos concernentes a extensão das universidades
federais e estaduais contempladas, com foco nas suas estruturas.
Do ponto de vista da gestão da informação, considerando a identificação das
coordenações/departamentos/seções, destaca-se, dentre as universidades selecionadas:
a) Região Centro-Oeste: na UnB, em seu DEX, tem-se a Coordenação de Comunicação,
Divulgação e Informação em Extensão;
b) Região Nordeste: evidencia-se, na Proexc da UFPE, a Coordenação de Gestão da
Informação;
c) Região Norte: tem-se na PROEXT da UFAM, a Coordenação de Designer e Gestão da
Informação.
Foram selecionadas três instituições por região, totalizando 15 universidades, mas
somente as supramencionadas possuem coordenadorias específicas para tratar das questões
informacionais da extensão. No caso do Sudeste, a PR5 da UFRJ possui uma coordenação de
comunicação, já no Sul, a PROEC da UFPR apresenta a Seção de Articulação e Comunicação,
ambas poderiam ter vinculado a informação nessas gerências.
Além disso, do ponto de vista tecnológico, vale mencionar que 11 universidades detém
de sistemas informatizados para gerenciamento de atividades extensionistas, mas somente as
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seguintes instituições possuem plataformas com foco no gerenciamento da informação: no
Centro-Oeste, a UFG apresentou o Sistema de Informação de Extensão e Cultura e a UFMT um
Sistema Eletrônico de Informação; na Região Nordeste, tem-se o Sistema Eletrônico de
Informações da UFC; no Norte, a UFAM utiliza o Sistema de Informação e Gestão de Projetos.
Nesse contexto, observa-se que as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte despontam
novamente, dentre as instituições com coordenação focada na gestão da informação
extensionista, apenas a UFAM também se enquadra nesse quesito.
Diante do cenário apresentado, faz-se necessário denotar uma concepção holística das
Pró-Reitorias de Extensão considerando o recorte das universidades, direcionando a discussão
para construção de uma acepção propositiva de atuação através dos fundamentos
informacionais da Biblioteconomia. O que se constatou de informações institucionais sobre as
ações de extensão nos sites das PROEX reflete numa perspectiva sistemática do que é posto de
cima para baixo, ou seja, abordagens as quais a lei de acesso à informação possibilita: o portal
da transparência, o Plano Nacional e Política de Extensão, a LDB da Educação.
Além disso, entende-se que os eixos tradicionais são bem entendidos por tais órgãos,
mas os eixos informacionais não são contemplados na íntegra nas abordagens e enfoques
epistemológicos, pois não há clareza, por exemplo, sobre os processos de organização da
informação, uso das tecnologias em sua totalidade, representação da linguagem (fundamentos
técnico-pragmáticos), questões culturais, educacionais, política/economia, de memória
(fundamentos humanos) e questões interdisciplinares (fundamentos científicos).
O que se observou nos sites das PROEX das 15 universidades investigadas de forma
mais evidente dos eixos informacionais, nos fundamentos técnico-pragmáticos, foram as
questões de gestão (no sentido orientativo das ações) e tecnologia (voltada apenas para os
sistemas informatizados). Já em relação aos fundamentos humanos, são elencadas práticas
evidentes de cultura, educação e memória (por meio de catálogos das ações de extensão), mas
que não alargam o potencial dessas dimensões. E dos fundamentos científicos, tem-se a ética
como principal elemento no sentido de disponibilizarem canais de comunicação e transparência,
mas sem informações sobre como atuam eticamente em suas atividades. Logo, a ideia desta
seção é propiciar uma conotação de inteligibilidade à extensão.
As PROEX ainda não têm a visão do que é um serviço de informação, mesmo
empregando o termo informação de uma maneira mais superficial, é perceptível uma
compreensão a qual pode ser mais trabalhada sobre um serviço de informação, produto de
informação. Nesse contexto, observa-se a informação como um termo vago e, por isso,
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tenciona-se mostrar outra percepção, associando os eixos informacionais aos tradicionais na
tentativa de incutir discursivamente.
Seguindo as determinações do FORPROEX (2012), as PROEX trabalham com
informação considerando os princípios da extensão situados nas universidades públicas,
concebendo uma perspectiva pragmática através das modalidades extensionistas (programa,
projeto, curso e oficina, evento, prestação de serviço e produção e publicação acadêmica) e os
eixos tradicionais, institucionalizando orientações por meio de documentos oficiais, seja os
editais, políticas, formulários etc.
Com a introdução dos eixos informacionais é possível aprimorar tanto as práticas já
existentes, como acrescentar novas questões. É essa a contribuição que a Biblioteconomia pode
ofertar as Pró-Reitorias de Extensão, um olhar informacional que ou elas têm em caráter
limitado ou ainda não possuem e precisam deter. Nessa cooperação tenciona-se incluir a
biblioteca, como um ambiente de informação capacitado para desenvolver serviços os quais
possam contribuir nesse sentido.
A partir dos dados coletados nos sites das PROEX, tendo uma noção geral de como são
desempenhados os serviços, o gerenciamento da extensão, é possível fundamentar os eixos
informacionais propostos por Silva (2014). Por exemplo, os eixos informacionais são
compostos pela gestão, processos, tecnologia, produto, ambiente de informação, questões da
memória, cultura, científicas, de valores, tais abordagens serão inseridas e dialogadas com a
Extensão Universitária e consolidadas no produto de informação que a pesquisa vai propor.
Nesse contexto, os fundamentos biblioteconômicos informacionais podem contribuir
com as atividades institucionais das Pró-Reitorias de Extensão no sentido de dinamizar e
fortalecer epistemologicamente suas práticas. Assim, com intuito de apresentar uma visão
holística de como pensamos e propomos o diálogo da extensão com os fundamentos da
informação, elaborou-se a figura que segue.
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Figura 15 - Enfoque holístico da relação da Extensão Universitária com os fundamentos
biblioteconômico informacionais

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Iniciando pelos fundamentos técnico-pragmáticos, esse pode propiciar as PROEX uma
expansão gerencial da informação das seguintes maneiras:
a) informação na Extensão Universitária com enfoque dos processos: pelo processo
fisicalista, a PROEX terá fundamento para organização das informações de extensão,
como tratar, representar, buscando operacionalizar estoques e armazenamento de
informação. A perspectiva social permitirá ao fisicalista filtrar as melhores
possibilidades para disseminação de informações sobre bolsas de extensão, programas
e projetos, tendo na mediação da informação as bases necessárias para interagir e
socializar com os sujeitos, considerando os aspectos éticos, a pluralidade e diversidade
da universidade e sua comunidade interna (docentes, discentes, técnicosadministrativos) e externa (a sociedade em geral). O processo ontológico, através das
atividades fisicalista e social dinamizará o acesso, facilitará na recuperação, uso,
apreensão e apropriação das informações oficiais de extensão;
b) informação na Extensão Universitária com enfoque da gestão: ofertará a PROEX
condições teóricas para a gestão como informação estratégica, a fim de apoiar no
processo de tomada de decisão sobre organização e planejamento de eventos da
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extensão, na definição dos critérios para composição de editais sobre o processo seletivo
para programas e projetos, por exemplo. Para apoiar tais decisões, os valores da
informação darão base à viabilidade e aceitação das propostas de extensão à comunidade
interna e externa, pensando na delimitação, organização, comunicação e produtividade,
tanto no ato da produção como da execução;
c) informação na Extensão Universitária com enfoque da tecnologia: propiciará
instrumentos necessários para o desenvolvimento das questões fisicalistas, sociais e
ontológicas, levando em conta a arquitetura da informação, usabilidades, gestão de
tecnologias, a fim de potencializar as práticas extensionistas técnicas e/ou pedagógicas
pelas PROEX;
d) informação na Extensão Universitária com enfoque da linguagem: será essencial
para pensar na dinamização do conhecimento através da mediação das relações entre a
PROEX e as comunidades envolvidas. No processo fisicalista, social e ontológico é
fundamental pensar na identificação do público; na organização e representação da
informação; nos meios de comunicação e mediação, fala, escrita, na mensagem, no
contexto situacional, intencionalidades dos sujeitos, pois são tópicos essenciais para a
produção de documentos normativos de extensão para as comunidades, segundo seus
desejos, demandas ou necessidades, possibilitando a construção de uma cultura
informacional;
e) informação na Extensão Universitária com enfoque dos centros/unidades de
informação: nesse tópico, a PROEX pensará de forma estratégica em suas atividades
como organização humana e técnica, na proposição de serviços extensionistas em
diversos espaços e suportes. Também, deve levar em conta a perspectiva paradigmática
para se posicionar diante da realidade social global ou local, como ela se apresenta,
figurando-se sistemático, funcional, estrutural e holístico.
Diante dos fundamentos técnico-pragmáticos inserido nas práticas de extensão,
vislumbra-se um leque de bases epistemológicas para apoiar as práticas gerenciais das PROEX,
atribuindo mais consistência e respaldo de como se pode trabalhar a informação e suas
potencialidades teóricas no pragmatismo extensionista.
Naquilo que concerne os fundamentos humanos da informação, será denotado uma
concepção de diálogo social com a comunidade interna e externa das universidades. Como
propostas de atuação da PROEX através da informação, pode-se ressaltar:
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a) informação na Extensão Universitária com enfoque da sociedade: para se pensar na
construção de propostas de extensão para as comunidades envolvidas, será necessário
que a PROEX tenha um olhar da informação social, dialogando com os sujeitos sobre
suas necessidades seja de conhecimento, saúde, educação, alimentação, assim como
pensar no protagonismo social, estimulando o ato de pensar, questionar, compreender
e se apropriar da informação com a comunidade, seja através de eventos ou formulários,
o importante é refletir sobre as questões culturais, educacionais e político-econômicos;
b) informação na Extensão Universitária com enfoque da cultura: através do
utilitarismo cultural, a PROEX poderá focar nas necessidades informacionais dos
sujeitos em detrimento da reflexão se, por exemplo, as modalidades ofertadas para as
ações de extensão pelos discentes e docentes contemplam as questões sociais e
tecnológicas e satisfazem lacunas de uma comunidade escolar ou rural. A cultura digital
deve ser vista com um olhar mais humano para o emprego das tecnologias nas atividades
de extensão, desde que propicie mais autonomia aos sujeitos na produção de
informações e no desenvolvimento de atividades pedagógicas a fim de auxiliar e
expandir as possibilidades de impactar as comunidades envolvidas, por exemplo, num
projeto de extensão para analfabetos digitais;
c) informação na extensão Universitária com enfoque da política/economia: nessa
questão, destaca-se a economia política da informação, que propiciará as PROEX
pensarem em práticas globalizantes da informação, do desenvolvimento de tecnologias
digitais e dos sujeitos que compõem os processos de informação na dinâmica valor
informativo-trabalho pensados a partir da prestação de serviços os quais podem ser
ofertados no eixo Trabalho da extensão;
d) informação na Extensão Universitária com enfoque da educação: a PROEX terá
base para pensar em questões teórico-pragmáticas de aplicação das ações de extensão
em realidades (cotidianas, profissionais e científicas, por exemplo) sustentado por
fundamentos éticos que prime pelo desenvolvimento do conhecimento tornando-o mais
humano e acessível a todos, respeitando questões de raça, credo, gênero, nível
econômico-financeiro etc. para os sujeitos envolvidos na construção de competências.
Além do conhecimento formal (escolar e universitário), pode-se intensificar as
intervenções permitindo aos docentes e discentes participarem ativamente da construção
de vida de comunidades rurais, por exemplo. É importante incluir essas questões nas
orientações para a comunidade acadêmica, considerar estratégias éticas, culturas e
metodológicas em sentido coletivo;
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e) informação na Extensão Universitária com enfoque da ideologia: nesse sentido,
pode-se valer dessa abordagem como critério para avaliação das práticas extensionistas,
tendo como pontos principais, o ideológico (se o projeto ou curso tem imparcialidade),
linguístico (os programas são acessíveis e propiciam uma construção autônoma e
coletiva da informação), cultural (as ações não podem favorecer apenas uma cultura),
político (as tomadas de decisões devem ser democráticas e não decididas por um
pequeno grupo) e; econômico (deve disponibilizar acesso aos meios e instrumentos de
produção da informação adequados ao público envolvido);
f) informação na Extensão Universitária com enfoque da memória: abordagem
essencial para expandir e fomentar as práticas de extensão viabilizadas pela PROEX em
materializar as informações semânticas na condição de documentos/artefatos, como os
catálogos e acervos iconográficos, que não podem ser estanques, mas em constante
interação com os sujeitos, pois são eles que decidem o que será registrado e transmitido,
por exemplo, em eventos, como forma de resumos das ações anuais.
A concepção holística de atuação para as PROEX sob o enfoque dos fundamentos
humanos da informação, introduz um novo olhar para o gerenciamento e desenvolvimento das
práticas/intervenções da extensão, seja internamente ou externamente na sociedade. Com esse
escopo, evidencia-se uma atuação participativa, empática e democrática, seja no aspecto
educacional, cultural ou político-econômico. Além disso, vislumbra-se possibilidades de
fortalecer/expandir a Extensão universitária no interior das universidades, com metodologias
ativas para as realidades cotidianas, profissionais e científicas.
No que tange os fundamentos científicos da informação, esse propiciará as PROEX
aportes teóricos para respaldar cientificamente as suas práticas, assim como dinamizá-las para
além dos elementos institucionais determinados pela coleção de extensão universitária do
FORPROEX. Como abordagens primordiais, evidencia-se:
a) informação na Extensão Universitária com enfoque científico-natural e científico
social: nessa questão, a ideia é pensar em práticas de produção de informações de
extensão no âmbito das ciências naturais e sociais sem determinar isolacionismo, mas
sim em produções contextuais e de caráter coletivo, visando satisfazer necessidades e
construir novas práticas representacionais e tecnológicas para respaldar as
comunidades;
b) informação na Extensão Universitária com enfoque temporal/multitemporal: ao se
pensar na construção de um projeto, de um programa, ou proposta de cursos e eventos,
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deve-se levar em consideração necessidades sociais/naturais dos sujeitos, assim como
os contextos, pois o que está sendo transmitido, do ponto de vista temporal, pode ser
esquecido, descartado ou não mais desenvolvido. Também, vale-se da ideia
multitemporal em refletir na mediação dessas propostas no tempo presente, ou seja,
incluir aspectos contemporâneos, mas também pensar no passado-presente-futuro como
um processo que pode evoluir e adquirir novos enfoques a partir do que está sendo
desenvolvido, desde que possibilite múltiplas interações e interpretações;
c) informação na Extensão Universitária com enfoque de objetividade, subjetividade
e intersubjetividade: no gerenciamento de um projeto, por exemplo, a concepção de
segregar a objetividade e subjetividade deve ser excludente, ou seja, na definição de
uma temática a ser desenvolvida por membros de um mesmo grupo, quando os sujeitos
interagem entre si, dialogam, compreendem e se apropriam da vertente mais adequadas,
viabiliza-se estratégias cognitivas que tornam a informação elemento intersubjetivo - a
visão do eu a partir da interação com o outro aplicada a novas realidades sociais;
d) informação na Extensão Universitária com enfoque pluri, inter e transdisciplinar:
em primeiro lugar, é essencial que as PROEX compreendam que as atividades de
extensão não nascem pluri, inter ou transdisciplinar, mas se estabelecem como tal a
partir do desenvolvimento prático. As orientações para o desenvolvimento de ações de
extensão pluridisciplinares podem acontecer na medida que as temáticas, por exemplo,
de dois projetos estudam e tencionam aplicar questões relativas à uma determinada
temática. A interdisciplinaridade vai complementar a pluridisciplinaridade quando esses
projetos interagirem e realizarem contribuições recíprocas, como a partilha de uma
proposta de ação a qual foi desenvolvida em ambos os projetos. Já a
transdisciplinaridade permitirá, através da fusão de ideias, mediante os resultados
obtidos de uma mesma ação extensionista desenvolvida num mesmo contexto, como é
o caso dos dois projetos, designar um novo pressuposto pragmático. O resultado é a
criação/desenvolvimento/aprimoramento de práticas sociais contextualistas;
e) informação na Extensão Universitária com enfoque de valor: nessa questão, a
PROEX e/ou proponentes devem considerar nas ações de extensão os contextos em que
os sujeitos estão situados e os valores produzidos em suas trajetórias, seja humano,
social, econômico, cultural, político, religioso e ético. Ademais, é preciso entender o
caráter processual, considerando suas finalidades e as formas de organização, uso, venda
da ideia, compra, troca, compartilhamento e sociação;
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f) informação na Extensão Universitária com enfoque da ética: são orientações que as
PROEX podem adotar e disseminar para os interessados, em considerar nas propostas
de extensão, a pluricontextualização da ética informacional (pluralidade, diversidade,
hibridismo, preconceito e zonalidade) nas intervenções mediante as diversas realidades
dos sujeitos, assim como a ética alteritária da informação, pois propiciará uma base
coletiva, dialógica e interacionista em seus processos de construção e satisfação de
necessidades informacionais da comunidade, atentando-se aos valores, ideologias,
concepções culturais, história de vida etc. para futuras produções da informação.
Diante das propostas envidadas pelos fundamentos científicos, esses tornam-se de suma
relevância para atribuir a Extensão Universitária um caráter mais discursivo acadêmicocientífico entre o que é produzido e vivenciado, pensado e idealizado, idealizado e aplicado,
aplicado e repensado em termos de sua atuação como pilar indissociável com o ensino e a
pesquisa. Significa permitir concepções sobre como a extensão em suas diversas facetas
articula-se para se fortalecer e alicerçar cientificamente em suas práticas.
Vale salientar que os fundamentos não se caracterizam pelo isolacionismo, mesmo cada
um apresentando sua autonomia, interdependência, ou seja, possuem abordagens intrínsecas.
Esses podem ser mais completos quando pensados conjuntamente, não de maneira naturalizada,
mas construtiva, condição a qual também reflete nessa relação com a Extensão Universitária.
Por exemplo, assim como pode-se pensar na gestão de processos das atividades extensionistas
nos fundamentos técnico-pragmáticos, também deve ocorrer a gestão social, de cultura,
educação e política pública nas atividades de extensão em relação aos fundamentos humanos,
e, do mesmo modo, nos fundamentos científicos, com a gestão da interdisciplinaridade entre
ações, de integração com outras instituições e setores da sociedade.
Em linhas gerais, para a proposta de atuação das PROEX a partir dos fundamentos
técnico-pragmáticos, humanos e científicos, é interessante já se pensar em incluir em suas
estruturas, coordenadorias para a gestão da informação, no caso das já existentes, aprimorar
suas formas de atuação. Além disso, vale ressaltar que essa proposta configura-se como uma
perspectiva de gestão da informação específica para serviços, produtos, gerenciamento das
tecnologias de informação, de pessoal que trabalha com a informação, concepção de como a
Biblioteconomia trabalha com a informação, é a capacidade de armazenar, coletar, difundir
informação a partir de serviços, de produtos, tecnologias, processo, de pessoal e de avaliações.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa científica submete-se a um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos
para que os métodos científicos (objetivos) sejam executados, ou seja, trata das formas de se
fazer ciência. Atenta para as ferramentas, os caminhos possíveis, os já vigentes, os que podem
ser criados, discutíveis, os já superados seja no viés teórico, prático ou teórico-prático (DEMO,
1985). Os procedimentos desta, baseiam-se num conjunto de operações a serem aplicados na
investigação, logo, trata-se do delineamento quanto ao método científico, objeto de estudo,
procedimento técnico, abordagem, clareza e tipo de questão da pesquisa. A sua finalidade tem
como direção a construção do conhecimento, comprovação de fatos e utilidade nos diversos
segmentos da sociedade.
Para o ponto de partida na escolha dos métodos, ponderou-se a diversidade dos métodos
e técnicas disponíveis no campo das Ciências Sociais, denotadas nas bibliografias sobre
pesquisa social. A princípio, o pesquisador realizou um mapeamento dos procedimentos postos
na literatura desse campo, com intuito de selecionar os que dialogam com seu estudo. A
metodologia que fundamenta essa pesquisa tenciona apreender como a Biblioteconomia pode
atuar com os eixos tradicionais da extensão e contribuir para dinamizar as práticas das PROEX
através dos eixos informacionais, tendo como objetivo a proposição de um produto de
informação.
Dentre os autores selecionados para construção dos procedimentos metodológicos,
pode-se mencionar, Gil (2010), Prodanov e Freitas (2013), Lakatos e Marconi (2006), Yin
(2005), Martins e Theóphilo (2016), Flick (2009), Minayo (2009), Laville e Dionne (2008),
Bardin (1977), Richardson (1999), entre outros. Para introduzir o percurso metodológico,
utilizou-se dos canais de informação formais (documentos institucionais/técnicos/científicos,
livros, periódicos científicos), informais (relatórios de pesquisa, seminários, encontros,
simpósios etc.), semiformais (eventos acadêmicos, dentre outros) e supraformais9 (periódicos
eletrônicos, a própria internet, portais de informação científica etc.).
A posteriori, consideramos que é primordial apresentar uma visão holística dos
procedimentos metodológicos para o processo de condução da pesquisa e consecução dos
objetivos. Nessa perspectiva, na figura a seguir tem-se a caracterização do percurso abarcando
suas particularidades no que diz respeito aos métodos, instrumentos e técnicas adotadas.
9

Configuram-se nos mais atuais canais de comunicação, os canais de comunicação eletrônica, ou seja, canais
plurais de comunicação científica através do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs.
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Figura 16 - Percurso metodológico da pesquisa

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

O percurso apresentando na figura acima e delineado nessa seção foi estruturado
observando o que foi definido nos objetivos específicos da pesquisa, pois é condição essencial
na metodologia que os métodos, instrumentos e técnicas adotados viabilizem a execução de tais
objetivos, propiciando o alcance do objetivo geral e, por conseguinte, o feedback para a
condição problematizadora da presente investigação.
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Para que uma pesquisa possa gerar conhecimento e considerar-se científica, é pertinente
atentar-se para seus procedimentos mentais e técnicas, ou seja, torna-se imprescindível
compreender o que é método e método científico. Conforme Richardson (1999, p. 22), “[...]
método é o caminho ou a maneira para chegar a determinado fim ou objetivo [...]”, que propicia
a base para apreensão do processo investigativo.
Já o método científico, depende de um “[...] conjunto de procedimentos intelectuais e
técnicos” (GIL, 2008, p. 8), para atingir-se o conhecimento. Tais procedimentos, ponderam-se
em uma estrutura subjacente que engloba cinco elementos: metas (o objetivo do estudo);
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modelo (qualquer abstração do que está sendo trabalhado ou estudado); dados (as observações
realizadas para representar a natureza do fenômeno); avaliação (processo de decisão sobre a
validade do modelo); revisão (mudanças necessárias no modelo) (PEASE; BULL, 1996).
Dentre os métodos que fornecem a base lógica para a investigação da pesquisa,
determinou-se o método compreensivo do sociólogo Max Weber, o qual depreende que as
ciências sociais têm como objetivo as ações humanas dotadas de sentido. Esse método emerge
a partir da “Sociologia Compreensiva”, teoria que identifica a ação social como objeto de
estudo, e indica, concomitantemente, o caminho para alcançar o conhecimento da realidade
através da interpretação (WEBER, 1980).
Para assimilar o método de Weber, deve-se compreender, captar e interpretar o sentido
subjetivo que distingue a ação do comportamento e proporciona a sua compreensão e
subsequente explicação, visado em situações particulares e coletivas, entre as ações sociais para
se alcançar à reconstrução parcial da realidade (JAHNKE, 201?). Desse modo, para se ascender
tal finalidade, Weber (1980) define três níveis de atividade humana: o comportamento reativo,
seguido pela ação, pautada em um comportamento que atribui um sentido subjetivo, visando a
realização da ação social, a qual proporciona através da acepção subjetiva, uma explicação com
base numa interpretação.
Diante do método compreensivo, a pesquisa ancora-se na corrente de pensamento
empírico, preconizada, com base em Martins e Theóphilo (2016, p. 37), numa ciência
sustentada em observações e experimentos nos quais formulam indutivamente as suas leis, a
partir dos casos e fenômenos para principiar a generalização. Nessa perspectiva de investigação,
a pesquisa tem observado as práticas dos eixos tradicionais da extensão e os informacionais
como fenômenos os quais podem se fundir para gerar novas práticas.
Partindo desta linha de pensamento, a teoria sociológica que projeta na fundamentação
desta pesquisa é a hermenêutica, que tem seu nascedouro nas Ciências Sociais, ponderada na
Sociologia Compreensiva de Weber, como refuto ao Positivismo. Em seu contexto tradicional,
essa teoria compreendia que o processo interpretativo possibilitava o alcance da “interpretação
correta” ou o verdadeiro significado da palavra. A hermenêutica contemporânea, ancoragem
sociológica desse estudo, assenta principalmente nos trabalhos de Martin Heidegger, em sua
obra “Ser e Tempo”, e de Hans-Georg Gadamer, no seu livro “Verdade e Método”, depreendida
a partir da compreensão da totalidade, tendo a linguagem como meio de acesso ao mundo e às
coisas.
Para Heidegger (2002) e Gadamer (2005), a hermenêutica como uma teoria ou filosofia
de interpretação vislumbra compreender o objeto de estudo mais do que sua mera aparência ou
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superficialidade com intuito de aprofundar seu sentido, permitindo vivenciar pela interpretação
os significados a partir do diálogo com o mundo. O processo hermenêutico parte da
compreensão, interpretação e uma nova interpretação do fenômeno investigado (GADAMER,
2005). Mediante os aspectos metodológicos evidenciados que sustentam essa pesquisa, levando
em conta o quadro de referências (método de pensamento compreensivo, ancorado na ciência
empírica, que se projeta na teoria da hermenêutica), busca-se investigar a atuação da
Biblioteconomia por meio da Extensão Universitária, considerando os eixos tradicionais e
informacionais para se obter perspectivas conceituais e aplicativas no sentido de dinamizar as
atividades das PROEX.
A presente pesquisa quanto a natureza, denomina-se aplicada, pois objetiva
desenvolver o conhecimento científico no que concerne à atuação da Biblioteconomia através
da Extensão Universitária, assim como entender a realidade das práticas das PROEX no campo
da informação considerando a realidade da UFCA para gerar novas práticas por meio da
proposição de um serviço de informação corroborando, dessa forma, com o objetivo geral
delimitado. Sua finalidade, como processo de condução da pesquisa, compreende a pesquisa
exploratória, que segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 101, tradução nossa), justificase “[...] quando a revisão de literatura revela que há temas não pesquisados e ideias vagamente
relacionadas com o problema do estudo, ou seja, se desejarmos pesquisar sobre alguns temas e
objetos com base em novas perspectivas e ampliar os estudos já existentes”.
As etapas da pesquisa exploratória, de acordo com Selltiz et al. (1967, p. 63), abarcam:
levantamento bibliográfico; b) entrevistas com sujeitos que tiveram experiências empíricas com
o problema do pesquisador e; c) análise de exemplos - contextos similares que auxiliem na
compreensão da problemática. Nessa perspectiva, essas etapas tornam-se fundamentais para
explorar e buscar no fluxo da comunicação científica a dialogicidade com o pensamento de
diversos autores, a fim de revelar facetas do problema estabelecido para investigação.
Também, denota-se descritiva, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 52), esse tipo de
pesquisa visa descrever as características de determinada população, fenômeno ou
estabelecimentos de variáveis a contar da observação dos fatos, registro, análise, classificação
e interpretação, sem interferência do pesquisador. Concatenando ao estudo, a concepção
descritiva, similarmente ao que foi definido na exploratória, além de cooperar para a formulação
de concepções sobre a atuação da Biblioteconomia através dos eixos tradicionais da extensão,
descrever sobre os eixos informacionais e as práticas das PROEX brasileiras, permite analisar,
classificar e interpretar as abordagens pragmáticas dos fundamentos da informação em diálogo
com as atividades da extensão.
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Quanto a natureza das fontes utilizadas, no que se refere as estratégias da pesquisa, ou
seja, as formas de investigação para se chegar ao fim, empreendeu-se o método bibliográfico,
a fim de perceber um novo enfoque e abordagem do tema. Marconi e Lakatos (2006, p. 71),
afirmam que:
A pesquisa bibliográfica [...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação
ao tema em estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros,
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação
orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito, dito
ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que
tenham sido transcritos por alguma forma, querem publicadas quer gravadas.

Considera-se essa estratégia por propiciar mais solidez ao desenvolvimento da
plataforma teórica, que é o delineamento mais consistente de atuar em uma das vertentes
teóricas de uma pesquisa. Logo, para discutir sobre os fundamentos teóricos da Extensão
Universitária (seção 2),

atribuir enfoques do campo da informação através dos eixos

tradicionais e informacionais (seção 3) e investigar sobre como as PROEX atuam com a
informação a fim de incutir uma proposição relacional dos fundamentos técnico-pragmáticos
humanos e científicos à PROEX/UFCA (seção 4), a fim de efetivar o que se estabeleceu no
primeiro objetivo específico - discutir sobre os fundamentos da Extensão Universitária através
de perspectivas teórico-conceituais, contemplando a proposição de elementos relacionais à
Biblioteconomia -, foi necessário executar as seguintes fases dessa estratégia:
a) seleção dos tipos de fontes bibliográficas: em foco, optou-se pelos canais formais e
supraformais;
b) identificação dos assuntos pertinentes ao tema;
c) localização das fontes: nesse caso, priorizou-se as unidades de informação e as bases de
dados digitais, principalmente o Portal de Periódicos da Capes (CAPES), IBICT,
BRAPCI, Ciência em Extensão, anais de eventos, dentre outros periódicos; compilação
das referências, informações impressas e/ou inéditas: a partir do levantamento
bibliográfico realizado;
d) fichamento dos materiais selecionados: com intuito de organizar os textos pesquisados
e priorizar os dados mais relevantes para produção do referencial teórico (MARCONI;
LAKATOS, 2006).
Além dessa estratégia, empregou-se a pesquisa documental, nesse método, de acordo
com Gil (2010, p. 45), “[...] vale-se de materiais que ainda não receberam nenhum tratamento
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analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”.
Similarmente a pesquisa bibliográfica, para discorrer na plataforma teórica do estudo em
questão sobre a atuação das PROEX com a informação subseção (4.1) e caracterizar o objeto
da pesquisa, respaldou-se nas fases de desenvolvimento documental: a) identificação das fontes
de documentos, no caso da pesquisa, o arquivo público, por meio de documentos oficiais; b)
localização das fontes e obtenção do material, em que os documentos de caráter público e
informações institucionais foram localizados e obtidos virtualmente no website das PROEX
vinculados às suas respectivas instituições.
Para investigar a realidade das práticas de Extensão Universitária no campo da
informação a partir da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri, optou-se
pelo estudo de caso. Yin (2005, p. 27), o explana como “[...] estratégia para se examinar
acontecimentos contemporâneos dentro de seu contexto da vida real especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Em seu planejamento,
esse estudo, conforme Martins e Theóphilo (2016), pode apoiar-se em algumas fases, conforme
demonstra o Quadro 12 abaixo.
Quadro 12 - Fases do estudo de caso
Fases

Perspectiva conceitual e aplicabilidade na pesquisa

Proposições do estudo

Refletem explicações teóricas formuladas a partir de algum conhecimento do caso
e reflexões do pesquisador. Como hipótese para o estudo de caso aqui estabelecido,
tenciona-se apreender que as atividades de extensão da PROEX/UFCA podem ser
dinamizadas através dos eixos biblioteconômico informacionais.

Plano de coleta de dados

A partir das técnicas e instrumentos de coletas estabelecidos, exige-se do
pesquisador, perspicácia e atenção para compreender e interpretar as informações
que estão sendo coletadas e, imediatamente, avaliar se há contradições ou
convergências, assim como necessidade de evidências adicionais.

Construção de protocolo

Instrumento orientador para construção e condução da pesquisa como um checklist.
Assim, elaborou-se como instrumento para desenvolvimento da coleta de dados, um
roteiro para os instrumentos de coleta de dados a fim de assegurar que a análise dos
dados seja executada de maneira eficaz.

Triangulação

O processo de triangulação garantirá que descobertas em um estudo de caso sejam
conviventes e acuradas, possibilitando um estilo corroborativo de pesquisa. Na
pesquisa, designa a triangulação de fonte de dados, principalmente, através de um
corpus10 documental legislativo, como a Coleção Extensão Universitária (Plano e
Política Nacional, Organização e Sistematização e Avaliação da Extensão
Universitária), Coleção de Educação (PNE e LDB), as resoluções da
PROEX/UFCA em consonância a tese de doutorado que trata sobre os fundamentos
da informação.
Fonte: adaptado de Martins e Theóphilo (2016).

Coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade e com a qual
ele irá trabalhar (BARTHES, 1967, p. 96 apud BAUER; AARTS, 2004, p. 44).

10
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Quanto a abordagem, a pesquisa classifica-se qualitativa, esse tipo de pesquisa, com
base em Gibbs (2009, p. 8), visa “[...] abarcar o mundo “lá fora”, [...] entender, descrever e, às
vezes, explicar os fenômenos sociais “de dentro”, sob três categorias:
a) análise de experiências de indivíduos ou grupos: através de biografias ou práticas
(cotidianas ou profissionais), ambas podem ser tratadas analisando-se conhecimento,
relatos e histórias do dia a dia. No estudo, por meio do acesso ao site institucional da
PROEX/UFCA, será obtido informações sobre suas práticas extensionistas;
b) exame de interações e comunicações que estejam se desenvolvendo: baseado na
observação e no registro de práticas de interação e comunicação, bem como na análise
desse material;
c) investigação de documentos: na pesquisa, serão analisadas informações coletadas
mediante aplicação do instrumento de coleta de dados.
5.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
Considera-se o locus da pesquisa como parte fundamental, uma vez que se figura o local
onde serão colhidos os dados. Na pesquisa, a PROEX da UFCA é o objeto de investigação da
pesquisa. Como proposta para essa seção, em primeiro lugar, será apresentada informações
instituições sobre essa universidade, por conseguinte, será abarcado dados sobre a PROEX e
define-se o recorte espacial para investigação.
A UFCA, composta por cinco campi (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo
e Icó) baseia suas ações em quatro pilares - ensino, pesquisa, extensão e cultura - e tem como
principais objetivos a inclusão social e o desenvolvimento territorial sustentável (UFCA, [20-]). A instituição já soma 23 cursos de graduação, 10 cursos de especialização (seis deles,
Residência Médica), quatro cursos de mestrado e um de doutorado.
A Pró-Reitoria de Extensão da UFCA (PROEX) busca promover a interação entre a
universidade e demais setores da sociedade, com intuito de impactar positivamente na formação
dos discentes e na transformação social. Em seu foco principal, o trabalho tenciona estabelecer
o processo educativo, cultural, científico e político numa relação dialógica com ensino,
pesquisa, extensão e cultura (UFCA, 2020).
O espaço geográfico para atuação da extensão dessa instituição, abarca os diversos
municípios da região do Cariri, ponderada nos eixos temáticos (Cultura, Comunicação, Direitos
Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho) e
modalidades (programa, projeto, curso, evento e prestação de serviço), organizados da seguinte
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forma: a) Ampla Concorrência: visando à seleção de programas e projetos a serem
contemplados por bolsas, estimulando a participação dos estudantes em ações de extensão
coordenadas por docentes; b) Programa de Protagonismo Estudantil (PROPE): trata-se de
um programa de bolsas de extensão com ações propostas por estudantes de graduação tutoradas
por docentes) e c) Programa de Integralização, Ensino e Extensão (PEEX): busca a
integração dos componentes curriculares junto às ações de extensão visando atender ao PNE
2014/2024, sendo gerenciado também pela Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD).
Além disso, as suas práticas têm como respaldo os princípios e diretrizes da Política
Nacional de Extensão do FORPROEX (2012). As ações implementadas são monitoradas pela
PROEX/UFCA, também responsável pelos incentivos através de programas de bolsas,
encontros sistemáticos e outras atividades, visando fortalecer e integrar as modalidades
desenvolvidas.
Conta com o apoio da Câmera de Extensão da UFCA (CAMEX), criada a partir da
resolução nº 01/CONSUP do Conselho Superior pro tempore da UFCA, sendo sua composição
definida em 2013, visando apoiar e fomentar as práticas extensionistas, para que o conjunto de
ações seja difundido por toda sociedade. Segundo essa resolução, a CAMEX, “[...] é um órgão
consultivo, deliberativo e de acompanhamento, diretamente vinculado à Pró-Reitoria de
Extensão [...]”, vital para as ações de extensão apoiadas pela universidade (UFCA, 2013, não
paginado).
Sobre as funções que regem o órgão supracitado, vale ressaltar sua primeira
responsabilidade, que prescreve, “[...] propor as diretrizes e políticas de Extensão para a
Universidade Federal do Cariri, segundo as diretrizes do FORPROEX e do Regimento Interno
da PROEX/UFCA” (UFCA, 2013, não paginado). Tendo como base essa ressalva, a CAMEX,
em 2014, por meio da resolução no 01/2014, aprovou o documento que dispõe sobre orientações
para integração curricular da extensão nos projetos de cursos, seguindo os princípios da
instituição e o PNE (UFCA, 2014), já institucionalizando em 2019 a resolução a qual dispõe
sobre a curricularização da extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFCA.
Em sua estrutura, atualmente, a PROEX dispõe de uma Pró-Reitora de Extensão e uma
Pró-Reitora Adjunta e coordenadora de gestão das ações. Divide-se em coordenação e núcleos,
organizados administrativamente conforme organograma a seguir.
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Figura 17 - Organograma da PROEX/UFCA

Fonte: UFCA (2020, não paginado).

Observa-se uma estrutura consistente e que contempla diversos segmentos institucionais
inerentes do fazer da Extensão Universitária. No tocante ao site da PROEX/UFCA a estrutura
apresenta no organograma é caracterizada na seguinte sequência, de acordo com a UFCA (2020,
não paginado):
a) Núcleo de Gestão (NG): é responsável por planejar e assessorar as atividades
administrativas da PROEX. É sua função receber as demandas dos coordenadores dos
projetos e redirecioná-las à equipe PROEX, auxiliar na execução financeira de recursos
recebidos por projetos e programas de extensão aprovados em edital PROEXT/MEC e
operacionalizar financeiramente as bolsas e recursos destinados à passagem diária;
i)

Assessoria de Apoio ao Tratamento e a Organização de Documentação: tem
como função auxiliar administrativamente a PROEX, otimizando os processos
e atividades do setor. Colabora com o Núcleo Gestor no tocante aos processos,
protocolos, solicitações e memorandos que chegam à PROEX;

b) Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão (NADDE): é responsável
pela manutenção dos canais e ferramentas de comunicação da PROEX, promovendo a
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difusão das ações de extensão, acompanhando os dados da extensão produzidos pela
PROEX, aprimorando o site e redes sociais da PROEX e desenvolvendo materiais
informativos sobre as ações da PROEX para a comunidade interna e externa;
c) Núcleo de Gerenciamento de Dados (NGD): responsável por assessorar e dar apoio
em tecnologia da informação dentro da Proex promovendo a transparência ativa na
divulgação de dados e prestação de contas;
d) Coordenadoria de Políticas Extensionistas (CPEX): como objetivo, se articula com
as demais Pró-Reitorias numa visão unificadora entre ensino, pesquisa e cultura. É
responsável pela regulamentação, revisão e monitoramento da política de extensão de
acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a fim de garantir que a
Extensão Universitária seja valorizada. É composta por duas divisões:
i)

Divisão de Articulação da Extensão: é o setor responsável pela relação da
extensão com o ensino, pesquisa e a cultura, buscando um diálogo com a PróReitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa a fim de curricularizar a
extensão nos cursos de graduação da UFCA, além de fortalecer a relação da
extensão junto a pesquisa, unindo as ciências junto a responsabilidade social
exercida pela universidade, além de produzir a revista científica da PROEX;

ii)

Divisão de Regulamentação, Acompanhamento e Avaliação da Política de
Extensão: é responsável por garantir que a extensão universitária seja valorizada
no planejamento e orçamento anual da UFCA, analisando a política de extensão
de acordo com o PDI;

e) Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA): tem como função admitir, selecionar,
registrar, monitorar e certificar as ações de extensão, além da gestão do módulo da
extensão no SIGAA. É composta por três divisões:
i)

Divisão de Admissibilidade e Seleção: é responsável pela elaboração e revisão
de editais, documentos e formulários relacionados à gestão das ações; bem como
pela admissibilidade de ações de extensão propostas a PROEX;

ii)

Divisão de Registro e Certificação: setor responsável pelo registro das ações e
seus membros junto ao sistema de informação e, por emitir a declarações e
certificados das ações;

iii)

Divisão de Monitoramento e Sistemas de Informação: monitora as ações de
extensão, através dos relatórios mensais dos estudantes, parciais e finais das
ações, além de gerir o módulo de extensão no SIGAA;

f) Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações (CIFA): tem o objetivo de
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integrar as ações de extensão a um diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com ONGs,
associações, institutos, escolas, entre outros; bem como na promoção de intercâmbios
de extensão e de eventos. É composta pela Divisão de Fomento e a Divisão de
Integração:
i)

Divisão de Fomento: tem como função estimular as ações de extensão por meio
do acompanhamento e encaminhamento das demandas dos programas e projetos
cadastrados; mapeamento e divulgação de editais de fomento; e realização de
eventos da PROEX;

ii)

Divisão de Integração: o site institucional da PROEX não disponibiliza
informações sobre essa divisão.

Ademais, outros encontros são proporcionados pela PROEX com a comunidade interna
e externa. Desses eventos, destaca-se o Encontro de Extensão (ENEX) da UFCA e a UFCA
Itinerante, programa o qual descentraliza as atividades promovidas pela UFCA do eixo CratoJuazeiro do Norte-Barbalha (Crajubar), abrangendo os 29 municípios da região do
planejamento do Cariri cearense.
Por fim, o recorte espacial da pesquisa, refere-se a abrangência em termos empíricos
do recorte teórico ao objeto da investigação (MINAYO, 2009). Nesta pesquisa, são as
atividades de extensão da PROEX/UFCA no campo da informação. Fazendo um breve
apontamento de questões informacionais, observou-se que na estrutura administrativa da
PROEX/UFCA não se tem uma coordenação ou núcleo específico para a gestão da informação,
apesar de contar com a Assessoria de Apoio ao Tratamento e a Organização de Documentação
e um Núcleo de Gerenciamento de Dados.
Além disso, dentre os elementos informacionais evidentes, constata-se dados
instituições sobre o órgão, organograma, estrutura, Câmara de Extensão, contatos etc., e nos
subjacentes é denotado sobre os projetos, programas, produção acadêmica (já possui sua própria
revista - EntreAções: diálogos em extensão) e um sistema de gerenciamento de informações no
módulo de extensão no SIGAA, ou seja, evidencia-se, considerando os fundamentos da
informação, somente questões de gestão e tecnologias, dentre os fundamentos técnicopragmáticos; exemplificação de práticas culturais, educacionais, de política/economia e
memória de que trata os fundamentos humanos; e, dos fundamentos científicos, contemplam
dados de ações interdisciplinares e questões éticas vinculadas aos meios de comunicação com
a comunidade interna e externa.
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS
Nessa etapa da pesquisa, define-se o universo ou população e a amostragem da pesquisa
para coleta de dados. Conceituando o universo de uma pesquisa, pode-se denotar três
perspectivas conceituais: a) “[...] conjunto de elementos [...] que possuem as características que
serão objeto de estudo” (VERGARA, 2007, p. 52); b) “[...] é o conjunto de seres animados ou
inanimados que apresentam pelos menos uma característica em comum” (MARCONI;
LAKATOS, 2006, p. 41); c) “[...] a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas
características definidas para um determinado estudo” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 98).
Na pesquisa, adota-se o universo inanimado para referir-se ao recorte espacial e o animado para
tratar-se dos atores sociais.
Os atores sociais da presente investigação contemplam os chefes de núcleos,
coordenadores e demais integrantes das seguintes coordenadorias: Núcleo Gestor (Assessoria
de Apoio ao Tratamento e a Organização de Documentação); Núcleo de Apoio à Divulgação e
à Difusão da Extensão; Núcleo de Gerenciamento de Dados; Coordenadoria de Políticas
Extensionistas; Coordenadoria de Gestão das Ações; Coordenadoria de Integração e Fomento
das Ações.
Sobre a amostragem de uma pesquisa, Marconi e Lakatos (2006, p. 40) conceituam
como uma “[...] porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é
um subconjunto do universo”. Ainda conforme os autores, o processo de amostragem,
determina a amostra, e na concepção de Vergara (2007, p. 52) “[...] é uma parte do universo
escolhido segundo algum critério de representatividade [...]”, a partir de duas divisões: a
probabilística e a não probabilística. Essa pesquisa, configura-se pela amostragem não
probabilística, uma vez que os sujeitos são escolhidos por determinados critérios: acidentais,
intencionais ou de seleção racional (RICHARDSON, 1999, p. 160).
O critério para composição do plano amostral da pesquisa, pondera-se na amostragem
intencional, nessa tipologia, mediante determinado critério, o investigador se dirige
intencionalmente, a grupos de elementos dos quais deseja saber opiniões (MARTINS;
THEÓPHILO, 2016, p. 123). À luz da pesquisa, a amostra buscou contemplar um grupo de 17
participantes, distribuídos das seguintes formas:
1) Núcleo Gestor (chefe do núcleo e assessora de apoio ao tratamento e a organização da
documentação);
2) Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão (chefe do núcleo e
programadora visual);
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3) Núcleo de Gerenciamento de Dados (chefe do núcleo);
4) Coordenadoria de Políticas Extensionistas (coordenadora de políticas extensionistas,
chefe da divisão de regulamentação, acompanhamento e avaliação da política de
extensão, chefe da divisão de articulação da extensão, assistente em administração);
5) Coordenadoria de Gestão das Ações (coordenadora de gestão das ações e chefe da
divisão de monitoramento e sistema de informações);
6) Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações (coordenadora de integração e
fomento, administradora, chefe da divisão de fomento, chefe da divisão de integração
das ações da Microrregião I, chefe da divisão de integração das ações da Microrregião
II, chefe da divisão de integração das ações da Microrregião III).
Dessarte, essa definição de amostra tem o intuito de contemplar uma visão holística das
atividades institucionais considerando os seus segmentos. Com efeito, também será possível
estabelecer critérios para atuação desses setores no que tange os aspectos informacionais,
propiciando, dessa forma, uma melhor consistência na proposta do produto de informação a ser
gerado com base nos resultados da presente pesquisa.
5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Definido os atores sociais e amostragem da pesquisa, será versada as técnicas de coleta
de informações, dados e evidência para o desenvolvimento desta. As estratégias a serem
estabelecidas buscam extrair dados primários diretamente na fonte, para fins de melhor
precisão. Tendo em vista o alcance dos objetivos traçados, bem como responder à problemática,
optou-se pelo questionário para compreender a atuação extensionista da PROEX/UFCA.
O objetivo basilar do questionário pode ser apreendido, segundo Martins e Theóphilo
(2016, p. 88) como instrumento no qual engloba um conjunto ordenado e consistente de
perguntas a respeito de variáveis e situações nas quais deseja medir ou descrever. Na pesquisa,
empregou-se o questionário eletrônico (via internet), atendendo aos mesmos requisitos do
tradicional, tendo como plataforma o Google Forms para viabilização e estruturação das
perguntas, com questões de cunho abertas (livres/desestruturadas) e fechadas (dicotômicas uma pergunta com duas escolhas - e múltipla escolha). Também, foi elaborado o roteiro para
aplicação do questionário eletrônico (Apêndice A).
O questionário eletrônico foi aplicado através de envio via e-mail e WhatsApp (em
virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19) para os chefes, assessores, coordenadores,
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programadores, administradores e assistente em administração da PROEX/UFCA, distribuídos
entre o Núcleo Gestor, Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão, Núcleo de
Gerenciamento de Dados, Coordenadoria de Políticas Extensionistas, Coordenadoria de Gestão
das Ações e a Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações. Tencionou-se extrair dados
e identificar as atividades desses setores no campo da informação, bem como suas percepções
sobre o assunto a partir da abordagem e enfoque da presente pesquisa.
A aplicação do questionário eletrônico foi iniciada em 20 de abril de 2021,
permanecendo válida para respostas até o dia 2 de julho, em virtude de alguns dos atores sociais
da PROEX/UFCA estarem de licença/férias. Além disso, esse período para coleta de respostas
também se justifica pela proposta de alcançar 50% de participação dos seus respectivos núcleos
e coordenadorias, estimativa a qual logrou êxito.
Nesse sentido, o questionário caracteriza-se por perguntas operacionais gerais,
abarcando os núcleos e coordenadorias e, específicas para esses setores, funcionando da
seguinte forma:
a) os dados gerais têm como foco a estrutura de pessoal da PROEX/UFCA, de serviços e
produtos, a estrutura de tecnologias, informações sobre os programas, projetos, cursos,
eventos e prestação de serviço;
b) as outras perguntas possuem base dos eixos informacionais, aproximando os núcleos e
coordenadorias nesse sentido, principalmente com foco na gestão em diálogo tanto com
os fundamentos técnico-pragmáticos, como os humanos e científicos, uma vez que esses
possuem relações e precisam ser firmadas na prática. Por exemplo, a gestão de
processos, nos fundamentos técnico-pragmáticos; gestão da extensão para a sociedade,
voltada para a cultura, política pública, nos fundamentos humanos e; a gestão da
interdisciplinaridade, da integração, em relação aos fundamentos científicos.
Para aprimoramento, aumento de confiabilidade e validade, ou seja, garantia de que o
instrumento se ajuste à finalidade da pesquisa, realizou-se um pré-teste do questionário
(Apêndice B) com a PROEX da URCA. Vislumbrou-se, dessa maneira, obter possíveis falhas,
inconsistências, complexidade das questões formuladas, ambiguidades, perguntas embaraçosas,
linguagem inacessível (MARTINS; THEÓPHILO, 2016), com vistas a reformulação desse
instrumento, seja ampliando ou reduzindo as questões, modificando a redação, reformulando,
transformando ou adicionando perguntas.
Sobre o pré-teste, foi encaminhado o roteiro de questionário para a Secretária Executiva,
a Coordenação Pedagógica dos Cursos de Extensão e o setor de Articulação de Ações
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Extensionistas da PROEX/URCA através dos endereços de e-mails disponíveis no site
institucional, em que também se esclareceu o estudo, a sua finalidade e o objetivo do pré-teste.
Todavia, não foi obtido um feedback do instrumento.
No processo de planejamento, os seguintes pontos foram observados, baseado em
Prodanov e Freitas (2013): carta-explicação (proposta da pesquisa; as instruções de
preenchimento; as instruções para devolução; o incentivo para o preenchimento; o
agradecimento); o questionário foi construído em blocos temáticos (conforme as funções
particulares dos núcleos e coordenadorias) obedecendo uma ordem lógica na elaboração das
perguntas; a redação das perguntas possuem linguagem compreensível e acessível
(principalmente na abordagem dos fundamentos da informação), focando apenas em uma
questão por pergunta, a fim de evitar interpretações dúbias.
Por fim, o questionário buscou atender ao segundo objetivo específico da pesquisa identificar as atividades da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri através
do campo da informação -, para fins de coleta de dados e evidências necessárias à análise e
construção do produto informação da pesquisa. Em síntese, o questionário tem a percepção
operacional de saber o que está acontecendo.
5.5 CARACTERIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS
A contar do desenho qualitativo da pesquisa e procedimentos para coleta de evidências,
apreende-se a análise de dados como uma fase sine qua non, uma vez que nessa etapa ocorre o
encadeamento lógico de evidências, à construção da explicação e o diálogo com literaturas
conflitantes e similares para verificação de hipóteses construídas no sentido de consagrar o
objetivo geral e fornecer respostas para a problemática do estudo.
Minayo (2009) apreende que o processo de condução dessa fase delineia-se a partir da
construção da pesquisa, ao chegar na reta final, deve-se retornar as fases metodológicas e
técnicas anteriores, visando a exploração conjunta de opiniões e representações sociais em
referência a temática investigada. Além dessas conceituações, alguns critérios devem ser
levados em consideração, como denota o Quadro 13 abaixo.
Quadro 13 - Critérios de análise de dados
Critério

Descrição

Clareza no processo de análise de
dados

Visa identificar se o estudo elucida os procedimentos adotados para
análise dos dados coletados durante a pesquisa. Uma clara descrição
dos procedimentos de análise dos dados permite julgar se os resultados
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alcançados são - ou não - frutos de um sistemático e rigoroso processo.

Encadeamento lógico de evidências

O estudo permite que o leitor acompanhe claramente o processo de
desenvolvimento da pesquisa, desde as questões iniciais até as
conclusões. Um estudo com encadeamento lógico das evidências
possibilita ao leitor seguir os passos do autor em direção às
conclusões.

Teste empírico

O teste empírico envolve uma comparação entre o observado durante
a pesquisa e as hipóteses deduzidas de uma teoria.

Construção da explicação

Os procedimentos para análise dos dados são textualmente explicados,
de forma clara e objetiva.

Comparação com literatura conflitante

Os conceitos, as hipóteses ou as teorias emergentes do estudo são
comparados com literatura conflitante. A importância da comparação
com literatura conflitante é forçar os pesquisadores a buscar
pensamentos.

Comparações com literatura similar

Os conceitos, as hipóteses ou as teorias emergentes do estudo são
comparados com literatura similar. O resultado é uma teoria com nível
conceitual mais aprofundado, mais validade interna.

Fonte: Prodanov e Freitas (2013, p. 130).

A análise da presente pesquisa fundamenta-se no quadro de referência já estabelecido
na caracterização da pesquisa - método compreensivo, corrente empírica e teoria hermenêutica
contemporânea -, permitindo uma investigação do objeto de estudo profunda através da
compreensão, interpretação e uma nova interpretação do fenômeno investigado, ou seja, o
conhecimento de outra realidade viabilizada pelo diálogo com a comunidade. Essa fase, polo
avaliativo da pesquisa, tem como técnica responsável por fundamentar e abranger os aspectos
qualitativos dos dados, a Análise de Conteúdo de Bardin (1977).
Descrita por Bardin (1977, p. 38), a análise de conteúdo é um “[...] conjunto de técnicas
de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens”. Ainda conforme a autora, trata-se de uma mesclagem de
instrumentos metodológicos que cobrem um campo de aplicação vasto nas formas de
comunicação. Para Silverman (2009, p. 149) “[...] é um método aceito de investigação textual
[...]” em que os “[...] pesquisadores estabelecem um conjunto de categorias e depois contam o
número de vezes que eles incidem em cada categoria”.
Richardson (1999) descreve que a análise de conteúdo deve ainda atender aos critérios
de

objetividade,

sistematização

e

inferência,

também

consideradas

características

metodológicas. A objetividade, de acordo com esse autor, “[...] refere-se à explicitação de
regras e dos procedimentos utilizados nas etapas da análise de conteúdo”, com intuito de “[...]
minimizar a possibilidade de que os resultados sejam mais um reflexo da subjetividade do
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pesquisador que uma análise de conteúdo de determinado documento” (p. 223).
No que tange a sistematização, compreende à inclusão ou exclusão de conteúdo ou
categorias de um texto de acordo com regras consistentes e sistemáticas. Para tais ações é
imprescindível analisar todo material disponível, uma vez que permite ao pesquisador testar
suas hipóteses com intuito de identificar tanto as que apoiam o estudo como as que não apoiam
e serão refutadas na investigação.
Quanto à inferência, diz respeito a uma “[...] operação pela qual se aceita uma
proposição em virtude de sua relação com outras proposições já aceitas verdadeiras
(RICHARDSON, 1999, p. 224)”. Essa operação, parte das seguintes perguntas para resposta a
inferência: o que leva a formular determinada proposição? Quais são as causas ou antecedentes
de uma mensagem? Quais são os possíveis efeitos da mensagem? A fim de sintetizar essas
indagações, Laswell, Lerner e Pool (1952, p. 12, tradução nossa) propõem a seguinte
formulação clássica: “Quem diz que, a quem, como e com que efeito?”.
Partindo dessa interpelação clássica, pode-se definir os seguintes objetivos da análise de
conteúdo: 1) analisar as características de um texto (mensagem) sem referência às intenções do
emissor ou aos efeitos da mensagem sobre o receptor; 2) analisar as causas e antecedentes de
uma mensagem, procurando conhecer as suas condições de produção; 3) analisar os efeitos da
comunicação para estabelecer a influência social da mensagem (RICHARDSON, 1999, p. 225227).
Dentre as técnicas desse tipo de análise, optou-se pela análise categorial, a qual funciona
por “[...] operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo
reagrupamentos analíticos” (BARDIN, 1977, p. 153). Para se estabelecer a unidade de análise,
conforme Ander-Egg (1978, p. 199, tradução nossa) pode-se realizar uma “[...] análise geral de
todos os termos ou vocábulos e/ou análise de palavras-chave”; e uma “[...] análise de tema, ou
seja, de uma preposição, afirmativa ou sentença sobre determinado assunto”. Nessa pesquisa,
realizou-se uma análise de tema (semântica), a fim de atender ao terceiro objetivo específico:
analisar as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do
Cariri.
Para determinar as categorias de análise, Duverger (1976) definiu cinco categorias (de
matéria; de forma; de apreciação; de pessoas e atores; de origem e de destino) (MARCONI;
LAKATOS, 2006), dentre essas, emprega-se na pesquisa, a de matéria, a qual refere-se a
assuntos abordados na comunicação, respaldada em dois tipos:
1) temas tratados: classificados, à exemplo, de notícia, música, obras teatrais, aspectos
educacionais etc.; ou fenômenos políticos, englobando pessoas, grupos, comunidades,
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dentre outros;
2) métodos e técnicas: as categorias de classificação correspondem aos métodos e técnicas
utilizados: meios econômicos, emprego de violência etc.
No entanto, é necessário que as categorias sejam precisas o suficiente para atenderem
ao quesito da confiabilidade e da validade. Aplica-se na pesquisa, corroborando com a unidade
de análise selecionada, temas tratados, para se referir aos aspectos educacionais sob a ótica das
práticas extensionistas da PROEX/UFCA e a contribuição conteudista e metodológica que a
Biblioteconomia, por meio dos fundamentos informacionais, propiciará as atividades dessa
instituição. Seguindo essa linha de raciocínio, a categorização se deu em duas vertentes
temáticas:
Figura 18 - Categorias de análise de dados

Fonte: resultados de pesquisa (2020).

Essas categorias lançadas são classificadas como a posteriori, uma vez que são
constituídas e adequadas com base nos núcleos e coordenadorias da PROEX/UFCA. Além
disso, as questões gerais e específicas são norteadas a partir das concepções epistemológicas da
Extensão Universitária e a Biblioteconomia, como um mote, nicho de assuntos que respaldam
tanto os eixos tradicionais como os fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos da
informação.
Para definir essas categorias, foi necessário compreender os critérios de objetividade,
sistematização e inferência supracitados. Vale destacar que, na objetividade, observou-se os
seguintes requisitos os quais essas categorias devem cumprir: homogeneidade (não misturar
critérios de classificação); exaustividade (classificar a totalidade dos textos); exclusão (não
classificar um mesmo elemento em mais de uma categoria); e objetividade (os codificadores
diferentes deverão chegar aos mesmos resultados) (RICHARDSON, 1999).
Outro aspecto que deve ser ressaltado na escolha dessas categorias, pondera-se na
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retomada da formulação clássica denotada na inferência, para esse momento, “quem diz que, a
quem, como e com que efeito?” Respondendo à essa pergunta, a pesquisa em diálogo com a
PROEX/UFCA investiga, por meio de questionário, as práticas de extensão no campo da
informação, visando contribuir para a dinamização de suas atividades através de um produto
ofertado à essa comunidade acadêmica.
Nessa perspectiva, em consonância as categorias supramencionadas dessa pesquisa,
dentre os objetivos mencionados da análise de conteúdo, tendo base em Richardson (1999),
optou-se por analisar os efeitos do conteúdo partilhado através da aplicação dos instrumentos e
dados coletados para se estabelecer a influência social das mensagens e os efeitos ocasionados.
A fim de elucidar os meios para se obter os resultados esperados, elaborou-se o Quadro 14
adiante, a partir do agrupamento das categorias estabelecidas e suas respectivas propostas de
análise.
Quadro 14 - Categorias para análise dos dados coletados
Categorias

Proposta analítica

Questões Gerais

Tenciona examinar as questões em comum definidas para os núcleos e coordenadorias
da PROEX/UFCA, possibilitando uma visão geral de como a estrutura desse órgão
compreende os aspectos organizacionais e de serviços e produtos, considerando os
eixos tradicionais (áreas temáticas), informacionais (fundamentos técnicopragmáticos, humanos e científicos) e interseccionais (interferência dos eixos
informacionais nos eixos tradicionais).

Questões Específicas

Objetiva abordar as particularidades dos núcleos e coordenadorias da PROEX/UFCA
com base nas questões direcionadas, a fim de articular as concepções depreendidas com
os eixos tradicionais, informacionais e interseccionais.
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Vale salientar que as categorias foram pensadas em consonância com a construção do
roteiro do questionário, visando torná-lo passível de exequibilidade. As perguntas possuem um
apelo aproximativo entre as categorias e fundamentos, sistematizadas e estruturadas para
contemplar as suas propostas analíticas e envidar às informações necessárias à execução do
produto informacional.
Com efeito, incorporados a análise geral e específica, a inserção dos eixos tradicionais,
informacionais e interseccionais permitem flexibilizar as discussões das questões no sentido de
evidenciar apenas o teor mais preponderante, seja o foco da pergunta somente nos aspectos dos
eixos tradicionais, informacionais ou em ambos (caracterizando o eixo interseccional).
Além disso, com essa proposta de análise, busca-se imprimir uma visão informacional
incorporada da perspectiva dos eixos tradicionais. Por exemplo, nas indagações que tratem
sobre gestão, essas serão discutidas englobando os dois eixos mencionados. A fim de melhor
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exemplificar essa proposta, nos eixos informacionais, os fundamentos técnico-pragmáticos,
humanos e científicos podem contribuir para a gestão dos eixos tradicionais no sentido de
propiciar dados estratégicos para organização de eventos, tomada de decisões, gestão social da
informação e das propostas interdisciplinares.
Com base no quadro exposto, cada categoria corresponde a uma simbiose dos principais
pontos da Extensão Universitária, seus eixos tradicionais com os informacionais. Para
concretização da análise, considerando o aspecto sistemático, segue as três fases da análise de
conteúdo (Figura 19), classificadas e descritas por Bardin (1977):
Figura 19 - Fases da Análise de Conteúdo

Fonte: elaborada pelo autor (2020) baseado em Bardin (1977).

Na primeira fase, pré-análise, a leitura flutuante representa o contato inicial com os
materiais, conforme definido na pesquisa bibliográfica. Na escolha dos documentos a serem
analisados, partiu-se do princípio da exaustividade (realizou-se o levantamento de todo o
material susceptível de utilização); representatividade (tendo por base a amostra da pesquisa,
empregou-se documentos que integram o conjunto); homogeneidade (os documentos retidos
obedeceram critérios precisos de escolha para não apresentar demasiada singularidade) e;
pertinência (com intuito de os documentos retidos corresponderem ao objetivo que suscita a
análise), considerando os canais formais e supraformais, bem como as fases da pesquisa
documental.
Na formulação das hipóteses, tem-se a proposição afirmativa a qual depreende que os
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fundamentos informacionais podem dinamizar as práticas de extensão e dos objetivos
necessários ao atendimento geral da pesquisa e resposta à problemática delimitados. Para a
segunda fase, exploração do material, a partir das operações a serem realizadas, procede-se à
análise propriamente dita, a codificação dos dados coletados objetiva analisar as práticas de
extensão da PROEX/UFCA. A categorização ocorrerá mediante as duas vertentes temáticas
supracitadas e suas respectivas propostas analíticas para melhor sistematizar a análise.
No que tange a terceira fase, tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação, o pesquisador pode desenvolver a análise e interpretação dos dados tencionando
responder a problemática da pesquisa e atender seu objetivo geral com fundamento no percurso
metodológico: caracterização da pesquisa (método, corrente de pensamento, teoria sociológica,
natureza, quanto aos fins, meios e abordagem da pesquisa); caracterização do objeto da pesquisa
(locus e o recorte espacial); caracterização dos sujeitos (atores sociais e plano amostral);
caracterização dos instrumentos de coleta de dados (questionário) e; caracterização das técnicas
de análise de dados (Análise de Conteúdo), assim como nas fases anteriores definidas por
Bardin (1977).
Por fim, a execução de tais procedimentos tornou-se essencial para a viabilização do
terceiro e último objetivo específico da pesquisa (analisar as atividades desenvolvidas pela PróReitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri). Assim, na próxima subseção buscase apresentar de maneira breve a proposta do produto a ser gerado pela pesquisa, após a
conclusão dos resultados e discussões.
5.6 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO DE INFORMAÇÃO
Conforme o regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
(PPGB) da UFCA, o Mestrado Profissional em Biblioteconomia (MPB) “[...] visa desenvolver
competências profissionais dos graduados nas áreas de Biblioteconomia e áreas afins para as
práticas de investigação científica e aplicações profissionais, visando à inovação e criação de
produtos pedagógicos, tecnológicos e estratégicos” (UFCA, 2016, p. 2, grifo nosso). Esses
devem ser aplicados na solução de problemas ou na elaboração de novas técnicas e/ou
instrumentos.
Partindo desse pressuposto, considera-se como tópicos essenciais de elucidação do
projeto de produto dessa pesquisa: definição de produto; do que se trata o produto
informacional; e informações técnicas, tais como a definição das necessidades dos
usuários/clientes, definição dos requisitos e de suas especificidades.
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De acordo com Semmenik (1995, p. 260), o produto “[...] é um conjunto de atributos
tangíveis e intangíveis que proporciona benefícios reais ou percebidos, com a finalidade de
satisfazer as necessidades e os desejos do consumidor”. Dentre suas características, vale
ressaltar tangibilidade, armazenabilidade, produção não simultânea ao consumo, baixo nível de
contato com o consumidor, transportabilidade e evidência de qualidade.
O produto de informação evolui constantemente, a fim de atender as necessidades do
mercado considerando suas mudanças para que não perca seu valor em um espaço tempo. Ao
relacionar os atributos de um produto informacional a sociedade da informação, Castells (2000,
p. 264) pontua: a) adiciona valor principalmente por incorporar inovação no processo e no
produto; b) a inovação só é efetiva quando resulta de investimentos de pesquisa e aplicação a
necessidades específicas a um contexto; c) incorpora tarefas automatizadas, tornando a
execução mais eficiente, liberando o tempo humano para atividades de adaptação, e
promovendo o feedback no sistema e; d) o conteúdo do produto é capaz de flexibilizar o
processo da tomada de decisão e promove a integração entre todos os elementos do processo
produtivo.
Iniciando a caracterização da proposta de produto da presente pesquisa, levando em
consideração suas informações técnicas, em primeiro lugar, as dimensões tipificadoras do
mercado informacional, sua complexidade e potencialidade, define-se como recorte, o mercado
não-convencional, do tipo institucional, considerando também práticas profissionais do
segmento temático. Institucional, pois o locus do estudo emerge do campo da Educação, mais
especificamente a PROEX da UFCA e, temático pois englobará abordagens de organização,
mediação, tecnologias e aspectos políticos.
Em relação às necessidades dos sujeitos contemplados pelo produto, será realizado um
estudo de usuários que segundo Figueiredo (1994, p. 7) são “[...] investigações que se fazem
para saber o que os indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as
necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de
informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada”.
Averiguou-se, a partir de pesquisas feitas no referencial teórico sobre a atuação de
algumas Pró-Reitorias de Extensão de 15 universidade federais e estaduais distribuídas entre as
regiões do Brasil, que não há uma efetiva atuação desses órgãos com as práticas de informação
do ponto de vista científico, logo, os fundamentos biblioteconômicos informacionais
apresentam um nicho temático essencial para dinamizar as suas atuações nesse sentido. Em
foco na PROEX/UFCA, será utilizado o questionário para coleta de dados e levantamento das
necessidades dos sujeitos que compõem a equipe, e a através dos resultados obtidos será
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construído o produto informacional.
Quanto aos requisitos do produto, são noções básicas de seus principais atributos, a
saber: a) funcionalidade (pois precisa ser passível de aplicação no locus determinado); b)
confiabilidade (no sentido de dialogar com a real necessidade da PROEX/UFCA); c) robustez
(ao buscar fortalecer as práticas de informação do órgão e instituição mencionados); d)
segurança (no que tange o resguardo da propriedade intelectual); e) ergonomia (no sentido de
se adaptar a relação dos membros com os elementos do sistema); f) estética (fundamental para
compilar as informações de forma bem estruturada, sistematizada e de qualidade também
visual); g) impacto (pensando no aspecto aplicacional, tenciona-se impactar as práticas da
comunidade institucional com conteúdo e metodologias ativas ainda não contemplados); h)
normalização (para estabelecer um padrão científico de normalização documentária); i)
legalidade (respaldado tanto pelos aspectos éticos da pesquisa, como observado as questões de
direito autoral) e; j) inovação (pois tal proposta ainda não foi consolidada, e apresenta um novo
conceito para atuação da PROEX da UFCA no âmbito da informação).
Além disso, vale mencionar que nos atributos do ciclo de vida, a montabilidade do
produto será construída via plataformas digitais de editoração e diagramação de conteúdo e
formas. Sua usabilidade está relacionada com vendabilidade, ou seja, que a ideia seja
incrementada no locus da pesquisa, determinando, dessa forma, a mantenabilidade, já que
conforme o desenvolvimento mais efetivo da proposta pode-se identificar pontos de adequação
os quais permitirão seu constante aprimoramento.
No que tange a definição das especificidades do produto, será abordado suas principais
características para atender as necessidades da comunidade estabelecida. A ideia principal é
propor um Serviço de Informação (Apêndice C) voltado para a Extensão Universitária aplicada
a área de Biblioteconomia, podendo servir para outras áreas. A fim de melhor esclarecer, o
serviço de informação, segundo Rozados (2004), destina-se a identificação, aquisição,
processamento e transmissão de informação e ao seu fornecimento, caracterizando-se sob o
processo de auxílio ao usuário na busca de informação ou na satisfação de suas necessidades
informacionais por meio de práticas concretas.
Com efeito, o emprego do termo Serviço de Informação significa que sua finalidade não
reside apenas na promoção da informação, mas em outros contributos como a construção do
conhecimento e seu uso, visto que quando se pensa na construção de um projeto de extensão,
por exemplo, a informação está relacionada à questões de como construí-lo, dinamizá-lo, dessa
forma, tem-se o conhecimento e seu uso. Tal reflexão alarga a visão sobre o assunto,
principalmente porque a ideia do produto é construir um serviço orientativo, norteador para a
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extensão de como dinamizar a informação a partir da elaboração de ações de extensão no geral,
e não apenas transmiti-la, condição basilar do processo de transmissão da mensagem, a qual
transfigura-se em informação, e porventura ou potencialmente pode se transformar em
conhecimento.
Nessa perspectiva, a ideia é denotar que a informação é um fenômeno independente e
que também pode gerar conhecimento. Então, a Biblioteconomia, através dos eixos
informacionais pode contribuir com os eixos tradicionais da extensão por meio da dinamização
do emprego da informação em seus diversos contextos. Diante dessas acepções, a proposição
de um serviço de informação vislumbra denotar como a informação extensionista pode ser
dinamizada a partir de um serviço que utilize as práticas da Biblioteconomia para
desenvolver/aprimorar as atividades institucionais da extensão.
O caminho para a sua efetivação, considerando o processo comunicacional da
informação, do ponto de vista epistemológico e filosófico, parte do princípio da mensagem, sua
transmissão a partir de conhecimentos prévios, dados, comunicação de conteúdo baseados em
realidades culturais e valorativa etc., seguido da composição de uma informação a partir da
seleção dessa transmissão, da oferta de sentido e, por fim, obtém-se a construção de um
conjunto de conhecimento estabelecido ou consolidado mediante compreensão (daquilo que
foi entendido e fundamentado) e apropriação de sentidos (daquilo que é aplicado como
conhecimento).
O produto será construído nessa perspectiva como um serviço que consiga estimular da
mensagem ao conhecimento, levando em conta a subjetividade da comunidade no processo de
apropriação da informação, uma vez que somente a mensagem e a informação podem ser
interferidas diretamente. Essa é a completude do produto nesse sentido. A proposta do produto
para a PROEX como órgão da UFCA propicia sua expansão não somente a um campus
específico, mas considerando o todo. Seu gerenciamento também permitirá uma parceria entre
as Pró-Reitorias de Extensão e o Sistema de Bibliotecas (Sibi) das universidades.
O serviço vai contemplar os dois eixos trabalhados na plataforma teórica da pesquisa,
tanto os tradicionais como os informacionais, figurando-se uma contribuição da
Biblioteconomia para a Extensão Universitária. Através do instrumento de coleta de dados
aplicado à PROEX, será captado informações de seus serviços e produtos, o que oferecem
pedagógico e tecnicamente. A partir das constatações o serviço de informação será produzido.
Com o apoio dos fundamentos biblioteconômicos informacionais técnico-pragmáticos,
humanos e científicos pensados de forma integrada e não sob um isolacionismo, a
aplicabilidade, conforme demonstrado na seção quatro, podem ser contributivos no sentido de
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fornecer o serviço (pode ser um serviço virtual orientativo) à PROEX, tanto a comunidade
interna como externa, subsídios para o gerenciamento de programas, projetos, cursos e oficinas,
eventos, prestação de serviço, orientações sobre os processos, tecnológicas, armazenamento,
memória, questões culturais, relações entre áreas, captação de apoio, estruturação de parcerias,
enfim, abordagens que fazem parte dos fundamentos agregado as questões da extensão.
A proposta do produto é nesse sentido de esclarecer, da PROEX ter um canal com os
professores da comunidade para esclarecer aspectos de criação, gerenciamento e os
fundamentos necessários, pensando na parceria com a biblioteca porque as práticas
informacionais já fazem parte de sua realidade, configurando-se apoio primordial. Os
norteadores temáticos-aplicativas para a tessitura do conteúdo do serviço de informação, são:
a) estudo de usuários: por meio destes estudos, pode-se verificar questões relativas ao
porquê, como, e para quais fins os indivíduos usam informação, além de apreender os
fatores que podem afetar tal uso;
b) tecnologias da informação: com os fornecimentos dos suportes digitais/virtuais
necessários levando em conta os requisitos supramencionados, permitindo um alcance
mais rápido do serviço de informação;
c) gestão da informação: gerenciamento de suporte e pessoal;
d) competências em informação: no sentido de planejar um conteúdo o qual incentiva as
formas de aprendizado, construção de conhecimento e tomada de decisões em situações
específicas/imediatas e gerais/mediatas;
e) apropriação da informação: pela comunidade envolvida como resultado da
elaboração, fornecimento e execução do serviço de informação.
Esses norteadores representam a base para o processo de sistematização de dados e
construção do produto informacional. Visamos, para além da contribuição científica à
PROEX/UFCA, propiciar impacto em suas atividades institucionais, no sentido de otimizar
seus processos, dinamizar as questões de informação para com a sua comunidade interna e
externa.
5.7 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS ÉTICOS
A ética, no processo de condução da pesquisa, é considerada um aspecto essencial para
resguardar os direitos do pesquisador e participantes, em caso de estudos englobando seres
humanos. Também, os aspectos éticos contribuem para a atuação do pesquisador/profissional
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nas questões de ordem social.
Um dos princípios da Resolução nº 207/2018 do Conselho Federal de Biblioteconomia
(CFB), a qual aprova o Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário brasileiro, apresenta
uma perspectiva a qual vale ser mencionada. Esse documento legislativo, em seu capítulo sobre
a natureza, fundamento e objeto do trabalho do bibliotecário, prescreve que “[...] essa profissão
tem natureza sociocultural e suas principais características são a prestação de serviços de
informação à sociedade e a garantia de acesso indiscriminado aos mesmos, livre de quaisquer
embargos” (CFB, 2018, não paginado).
Tendo por objetivo apoiar a entrevista e o questionário eletrônico, foi elaborado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os atores sociais supracitados,
vislumbrando explicitar as etapas que serão realizadas e fornecidas às informações congruentes
à pesquisa (Apêndice D). Em formato de carta-explicação, o documento incluiu
esclarecimentos quanto a proposta da pesquisa, as instruções de preenchimento, assegurando
os direitos dos participantes e anonimato na divulgação dos resultados.
Além disso, a pesquisa foi submetida na Plataforma Brasil (em 9 de dezembro de 2020),
base nacional unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos e, aprovada pelo
Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri (FMUF) no dia
26 de fevereiro de 2021 (Anexo A). Em relação ao produto de informação, após conclusão dos
resultados da pesquisa, constará junto da pesquisa na plataforma digital do PPGB da UFCA,
resguardado pelo termo de autorização para publicação.
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Essa seção busca contemplar a problemática, objetivos da pesquisa e procedimentos
metodológicos, bem como estabelecer o efetivo diálogo com o referencial teórico no tocante a
interpretação dos dados coletados mediante aplicação de questionário eletrônico. Para tanto,
baseado no terceiro objetivo específico da pesquisa, será analisado as atividades desenvolvidas
pela PROEX/UFCA visando perceber as possíveis contribuições dos eixos informacionais
(fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos) para com a proposta de
desenvolvimento dos eixos informacionais (áreas temáticas da extensão - Comunicação,
Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e
Produção, Trabalho). Essa é a lógica basilar da análise, efetivar o eixo informacional como
catalisador do eixo tradicional de modo a contemplar seus anseios, ou seja, envidar uma
completude semântica/aplicacional em suas atividades.
Nessa perspectiva, do ponto de vista estrutural, tendo por base as categorias e propostas
analíticas do Quadro 14, a princípio, serão discutidas as três questões gerais do questionário
eletrônico direcionadas para os núcleos e coordenadorias da PROEX/UFCA de maneira
particularizada, buscando compreender os aspectos organizacionais, de serviços e produtos sob
a visão dos eixos informacionais e tradicionais. Posteriormente, têm-se as discussões das cinco
questões específicas determinadas para cada núcleo e coordenadoria do órgão e instituição
mencionados, tencionando apreender suas especificidades (atividades de extensão) e aplicar os
eixos supracitados.
Dessarte, torna-se fundamental acentuar que após conclusão da coleta de dados foi
obtido o seguinte resultado quantitativo no que tange a participação dos atores sociais da
pesquisa, conforme tabela a seguir.
Tabela 1 - Resultado quantitativo de participação dos atores sociais da pesquisa
Núcleo/Coordenadoria

Quantitativo previsto
de participantes
2
2

Núcleo de Gestão (NG)
Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão
(NADDE)
Núcleo de Gerenciamento de Dados (NGD)
1
Coordenadoria de Políticas Extensionistas (CPEX)
4
Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA)
2
Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações
6
(CIFA)
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Quantitativo alcançado
de participantes
2
2
1
2
2
3

Diante dos dados expostos na tabela acima, observa-se que a participação dos núcleos
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da PROEX/UFCA, NG, NADDE e NGD, foram de 100%. Quanto às coordenadorias, obtevese 100% de efetividade na CGA e 50% na CPEX e CIFA. No período de coleta, iniciada em 20
de abril de 2021, permanecendo válida para respostas até o dia 2 de julho de 2021, ressalta-se
a dificuldade para obtenção das respostas em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19,
resultando na suspensão de atividades presenciais. Também houve mudanças no quadro de
pessoal da PROEX/UFCA, bem como alguns dos atores sociais estavam de licença/férias.
Em relação a apresentação das respostas, os sujeitos participantes, mediante definido
nos aspectos éticos da pesquisa, estarão representados pelas siglas dos setores de atuação,
também apresentadas na Tabela 1. Nas próximas seções denota-se a análise e interpretação dos
dados conforme estrutura estabelecida.
6.1 CATEGORIA: QUESTÕES GERAIS
As questões gerais foram propostas no sentido de compreender os aspectos operacionais
a respeito das atividades institucionais da PROEX/UFCA. Na primeira pergunta, “Explique
como você entende a cultura organizacional da PROEX/UFCA”, buscou-se compreender os
elementos que influenciam o clima do setor/instituição. Obteve-se as seguintes respostas, de
acordo com o quadro que segue.
Quadro 15 - Primeira questão geral
Participante
NG1
NG2

NADDE1

NADDE2

NGD1
CPEX1
CPEX2
CGA1

Resposta
“De diálogo e de horizontalidade”.
“Trata-se de uma cultura que visa apoio os alunos [de] desenvolverem ações de difusão do
conhecimento através de práticas que beneficiem a comunidade externa”.
“A cultura organizacional compreende os comportamentos, costumes e hábitos das pessoas
dentro da UFCA. De forma geral, a UFCA segue uma cultura organizacional, mas os
setores costumam apresentar suas próprias peculiaridades também, como ocorre na
PROEX/UFCA. A equipe da Proex tem sua própria dinâmica de trabalho, onde todos tem
uma visão geral de tudo que está acontecendo na pró-reitoria, e ao mesmo, cada um tem
suas próprias atribuições”.
“A Pró-Reitoria de Extensão atua diretamente na promoção e gestão das ações de Extensão
Universitária. Neste sentido, cada um dos Núcleos e Coordenadorias da Proex foi
estruturado de modo a atender às necessidades e demandas dos Extensionistas
(coordenadores e tutores de Programas e Projetos de Extensão, bolsistas e estudantes
voluntários), bem como das comunidades em que essas ações são realizadas. A cultura
organizacional da Proex está diretamente alinhada aos princípios da UFCA, em
consonância com a Missão institucional da nossa universidade [...]”.
“A pró-reitoria se divide em coordenadorias e núcleos com responsabilidades bem
definidas. [R]euniões gerais e reuniões com as chefias são marcadas periodicamente para
informes e assuntos de interesse geral de todos os núcleos”.
“A cultura organizacional da proex é pautada no companheirismo, colaboração e respeito”.
“A cultura organizacional da PROEX é baseada nos valores do diálogo, respeito e crença
na capacidade de transformação da sociedade por meio da aproximação da universidade
das comunidades, a fim de que melhorem sua qualidade de vida”.
“Acredito ser de bastante colaboração, com comunicação clara entre os colaboradores
[...]”.
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CGA2

CIFA1

CIFA2

CIFA3

“Compreendo a cultura organizacional da PROEX um conjunto de práticas que o setor
adota para manter os fluxos, as atividades e as dinâmicas em condições que facilitem
cumprimento das atribuições e demandas do setor. Esta cultura se dá por meio de um
planejamento constante, pela divisão de tarefas setorialmente, através de um alinhamento
estratégico com a universidade e sempre pautada na colaboração mútua”.
“Desenvolvida ao longo do tempo e a partir das diretrizes que conduzem as ações da
UFCA, a cultura organizacional da PROEX conta com um conjunto interessante de valores
e regras que propicia partilha nas decisões e nas responsabilidades entre os membro [s]
envolvidos nas ações da Pró-Reitoria”.
“As práticas, os comportamentos e os valores que regem a PROEX estão alicerçados nas
políticas públicas e nos princípios preconizadas pela UFCA, pois exercitados
cotidianamente em diálogo com os demais setores da Universidade. Os valores
extensionistas fomentados na Pró-Reitoria, penso, estão de acordo com valores mais
amplos, pois compartilhados e construídos a partir das trocas de experiência com muitos
outros órgãos de extensão em espaços como, por exemplo, fóruns, seminários e trocas de
experiência nesse âmbito”.
“Compreendo como um recurso estratégico para conciliar os bons relacionamentos, a
PROEX respeita as crenças, valores, costumes individual do seu quadro de servidor bem
como busca equilibrar com a missão, visão da UFCA. Contribuindo para o fortalecimento
de uma política universitária capaz de articular e consolidar a relação entre ensino-pesquisa
e extensão, e assim viabilizar trocas educativas, culturais e científicas com a socie dade”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Mediante as respostas denotadas, observa-se que a PROEX atua em consonância aos
princípios da UFCA, mas também propõe normas de conduta em diálogo à sua proposta de
atuação contando com uma gestão descentralizada. Do ponto de vista dos fundamentos técnicopragmáticos, focalizando nos aspectos da informação e gestão, a PROEX/UFCA possui um
pragmatismo estratégico o qual valoriza as questões de tomada de decisões, construção de
conhecimento institucional e dinamização nas formas de aplicação do conhecimento.
Nessa perspectiva, esse tipo de atuação favorece, segundo Valentim (2006), a alta
administração da organização, bem como os processos de tomada de decisão, acarretando no
excelente funcionamento dos setores da PROEX/UFCA, principalmente no que tange a
definição de estratégias nos aspectos processuais. Além disso, tal órgão dialoga com a condição
do conhecimento formalizado proposta por Choo (2003), ao viabilizar ao quadro de pessoal
(sujeitos da informação) condições para o desenvolvimento de novas percepções e o
discernimento na construção coletiva do conhecimento.
Outro ponto dos fundamentos técnico-pragmáticos averiguado nas respostas dos atores
sociais da pesquisa, ainda considerando a informação sob o enfoque da gestão, trata-se dos
valores informacionais, identificados pela abordagem humana mencionada pelos respondentes
ao evidenciarem a gestão da PROEX/UFCA pautada na excelente comunicação, diálogo,
horizontalidade etc. Destaca-se, nesse sentido, alguns desses aspectos como embrionários do
gerenciamento da informação, sobretudo nas questões culturais e políticas públicas articuladas
ao contexto da UFCA.
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Por fim, vale destacar que nessa primeira questão geral ficou nítido a proposta de gestão
da PROEX/UFCA relacionada aos fundamentos técnico-pragmáticos. Todavia, tanto o
pragmatismo estratégico como os valores da informação podem fortalecer ainda mais a gestão
desse órgão pelo leque de funcionalidades inerentes às suas propostas epistemológicas,
apresentas e discutidas no referencial teórico.
Em sequência, na segunda pergunta do questionário eletrônico, “Quais são os principais
serviços e produtos oferecidos pela PROEX/UFCA?”, tencionou-se entender suas atividades
institucionais para se pensar em possíveis aplicabilidades dos eixos informacionais. A seguir,
denota-se as respostas para posterior análise.
Quadro 16 - Segunda questão geral
Participante
NG1
NG2

NADDE1

NADDE2

NGD1
CPEX1

CPEX2

CGA1

Resposta
“A PROEX gerencia bolsas de três editais, promove a UFCA Itinerante com a missão de
levar a Universidade para outros munícipios da região do Cariri, promove eventos
(ENEX), PROEX MAIS PERTO DE VOCÊ...”.
“Fornece bolsas a alunos que desenvolvem trabalhos para a comunidade, como
acompanhamento nutricional de estudantes de escolas públicas, orientações médicas,
orientações para melhor produtividade no trabalho, etc.”.
“Dentre os serviços, destaca-se: agendamento de reuniões; Orientações quanto a
publicação no periódico Entreações: diálogos em extensão; orientações sobre o processo
de integralização da extensão; Consultoria sobre Normativos de Extensão; Cobertura
fotográfica e jornalística de evento ou ação; Criação de peças gráficas; Divulgação de
evento ou ação nos canais da PROEX e da UFCA; Apoio ao Encontro de Extensão da
UFCA (Enex); emissão de certificados; impressão em preto e branco; submissão e cadastro
de ações de extensão; Solicitação de declarações e certificados dos extensionistas. Quanto
aos produtos, são produzidos banners, materiais de apoio como camisetas e blocos para
distribuição nas ações de extensão; catálogos anuais de ações de extensão; trabalhos
publicados na revista EntreAções: diálogos em extensão; portfólio sobre a UFCA
Itinerante; relatórios; vídeos”.
“Cada setor que compõe o Organograma da Proex possui produtos e serviços específicos,
embora todos os setores da Pró-Reitoria atuem de maneira integrada. [...] A Proex
disponibiliza ainda Catálogos, Manuais, Revista Científica (EntreAções) e brevemente vai
oferecer o serviço de georreferenciamento, que vai apresentar o Mapa das Ações de
Extensão da UFCA em cada município da região do Cariri. Em fase de finalização, o
georreferenciamento está sendo elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Dados da
Proex”.
“Avaliação, cadastro e acompanhamento das ações da extensão. Lançamento de editais e
elaboração de políticas extensionistas”.
“Elaboração e revisão de normativos relacionado a extensão, revista de extensão, eventos
e cursos relacionados com a extensão, organização e acompanhamento de projetos e
programas de extensão. Fomento do diálogo entre a universidade e a comunidade por meio
da extensão”.
“Gerenciamento das atividades de extensão, apoio na realização dos eventos e ações de
extensão, emissão de certificado e declaração de atividade extensionista, submissão e
cadastro de ações de extensão junto a editais de bolsa e em fluxo contínuo, UFCA
itinerante, Revista de Extensão Entreações, Elaboração de normativos para regulamentar
a realização (resoluções, editais, etc.) da extensão universitária na UFCA, Fomento,
organização e apoio junto aos NDEs e colegiados dos cursos do processo da integralização
da extensão, estímulo, divulgação e valorização da extensão universitária na UFCA”.
“Em geral, a PROEX oferece produtos e serviços voltados à Extensão Universitária no
âmbito da UFCA, como recebimento e acompanhamento de propostas de ações de
extensão, gerenciamento de bolsas, organização de eventos voltados à extensão na
universidade, além de produtos e serviços de suporte à ações, como divulgações de
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CGA2

CIFA1

CIFA2

CIFA3

atividades, solicitadas pelos responsáveis. Especificamente a CGA/PROEX/UFCA é
responsável pela gestão das ações de extensão, considerando cadastro, acompanhamento,
relatórios parciais e finais, declarações e certificações; gerenciamento de bolsistas e
voluntários (recebimento, registros e análises de frequências) e de demais membros;
Implementação e Gestão do Módulo Extensão no SIGAA; dentre outras atividades”.
“Editais de bolsas, cadastro de ações de extensão e de extensionistas, emissão de
declarações e certificados, concessão de materiais às ações de extensão, divulgação das
ações de extensão, assessoramento quanto à integralização da extensão, Revista de
Extensão, dentre outros”.
“A PROEX é responsável por promover e fomentar relações entre a UFCA e a sociedade
em geral. Para isso, implementa e gere ações e programas de extensão que promovem essa
interação entre a comunidade acadêmica e a região do Cariri, além de apoiar a
integralização da extensão nos currículos dos cursos de graduação da Universidade. Nesse
sentido, grosso modo, as diretorias e coordenadorias que compõem a PROEX
disponibilizam atendimento ao público interno e externo, promovem editais que preveem
apoio aos programas e projetos de extensão encabeçados por docentes UFCA e ofertam
bolsas aos alunos da Universidade”.
“Apoio e consultoria acerca da Integralização da Extensão Universitária; Encontro de
Extensão da UFCA (Enex); Consultoria sobre Normativos de Extensão; Divulgação de
evento ou ação nos canais da Proex e da UFCA; Publicação de periódico científico da
extensão (Revista Entreações); Bolsas remuneradas e voluntários de extensão; Certificação
de eventos e bolsas Proex/UFCA; Solicitação de correção de dados em certificado de
participação em eventos promovidos pela Proex/UFCA; Empréstimo de banner, material
impresso; Cadastro de ações de extensão a partir de editais de bolsas; UFCA Itinerante
(programa que estreita as relações entre a UFCA e comunidades escolares da Região do
Cariri)”.
“Apoio ao Encontro de Extensão da UFCA (Enex); Cobertura fotográfica de evento ou
ação; Cobertura jornalística de evento ou ação; Consultoria sobre Normativos de Extensão;
Criação de peça gráfica de alta complexidade; Criação de peça gráfica de baixa
complexidade; Divulgação de evento ou ação nos canais da Proex e da UFCA [...]”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Examinando os feedbacks, depreende-se que a PROEX/UFCA abarca uma gama de
serviços e produtos os quais devem atender as necessidades da comunidade interna e externa à
instituição vinculada. Isto posto, tal premissa corrobora com a proposta de serviço de
informação pontuada por Rozados (2004), bem como de produto, estabelecida por Semmenik
(1995), já que ambos devem auxiliar o usuário na busca de informação e/ou satisfação de suas
necessidades informacionais.
Em relação aos eixos tradicionais, nota-se que existem serviços contemplando a
proposta das modalidades de atuação da Extensão Universitária com a realização de programas,
projetos, cursos e oficinas, eventos, prestações de serviços e produções e publicações
acadêmicas (esse último na proposta dos produtos). Com relação as áreas temáticas, não é
especificado o campo à que determinada modalidade pertence.
Sob a ótica dos fundamentos técnico-pragmáticos, vale ressaltar a informação com
enfoque dos processos pelo viés social. Nota-se que a PROEX/UFCA possui diversos serviços
e produtos os quais atuam através da disseminação de informações sobre bolsas, programas,
editais, eventos etc. Contudo, torna-se fundamental estabelecer estratégias para o

181

compartilhamento de conteúdo (SOUTO, 2010), a fim de propiciar o acesso e uso desses
serviços e produtos ofertados às comunidades envolvidas.
Destaca-se nos fundamentos humanos - a partir dos diversos serviços e produtos
mencionados para a comunidade externa - a informação social, já que estabelecem diálogo
com os sujeitos para suas construções. Em suma, os serviços e produtos oferecidos pelas
PROEX/UFCA, com o enfoque da informação como processo social, pode dinamizar seus
procedimentos e estratégias de socialização por meio da DSI.
Naquilo que concerne a terceira e última pergunta do questionário, “Como são
formulados e implementados os serviços e produtos da PROEX/UFCA”, sua proposta
vislumbrou apreender os aspectos de elaboração e prática desses pelos colaboradores. No
quadro que segue pode-se visualizar as respostas.
Quadro 17 - Terceira questão geral
Participante
NG1
NG2

NADDE1

NADDE2

NGD1

CPEX1

CPEX2

Resposta
“A equipe se reúne, promove o debate para implementação de uma determinada atividade
como é o caso do PROEX MAIS PERTO DE VOCÊ”.
“Por meio da Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA)”.
“Todo produto ou serviço antes de ser implementado é inserido no planejamento anual da
Proex. Nesse planejamento, tudo que é pensado em ser implementado durante o ano é
planejado, mobiliza-se toda a equipe para a sua implementação, e assim parte-se para a
implementação em si. Além disso, o ponto de partida para a criação de algum
produto/serviço é demandado pela comunidade acadêmica, especialmente pelos
extensionistas”.
“Todas as ações formuladas e executadas pela Proex são pensadas e discutidas por toda a
equipe da Pró-Reitoria. Pelo menos uma vez por mês, a Pró-Reitora de Extensão reúne-se
com as chefias de Núcleos e Coordenadorias. Quinzenalmente também ocorre a Reunião
Geral com toda a equipe, por meio da qual todos os colaboradores têm a oportunidade de
acompanhar o andamento das atividades e trazer contribuições sobre as ações
desenvolvidas por cada setor. Cada uma dessas ações é compartilhada em uma planilha,
atualizada pelos gestores de cada Núcleo e Coordenadoria. Essa Planilha compõe o
Planejamento Anual da Proex, com informações compartilhadas coletivamente. Além do
compartilhamento das informações das planilhas, a Proex mantém um grupo no
WhatsApp, com toda a equipe, no qual também são discutidas questões relacionadas à
rotina da Pró-Reitoria, além de outros grupos de cada setor específico. É por meio desta
rotina que são discutidos e selecionados os serviços prestados pela Pró-Reitoria. A
prestação dos serviços obedece os mesmos procedimentos adotados pelos outros setores
da universidade: para acessá-los é preciso fazer a solicitação via e-ticket”.
“A CIFA elabora os editais e fomenta as ações com o respaldo da CPEX. Os editais são
então executados pela CGA. O núcleo de divulgação acompanha e divulga as ações da
proex como um todo e também as ações de extensão. O núcleo de gestão administra a proreitoria e o núcleo de dados coleta as informações para geração de indicadores solicitados
por outros órgãos da UFCA como a PROPLAN, assim como a geração de indicadores
estratégicos para a PROEX”.
“São formulados e implementados de forma colaborativa e participativa, envolvendo toda
a equipe no processo de formulação e implementação”.
“São formulados a partir da discussão dialógica entre os servidores da Pró-reitoria e demais
setores da universidade que tenham relação com o serviço ou produto ofertado e
implementado por meio de normativos (editais, resolução, política de extensão, etc.), por
meio de ações planejadas de curto, médio e longo prazo para a oferta, divulgação e
acompanhamento do uso dos produtos e serviços e por meio do fomento, no caso dos
editais de bolsa de extensão”.
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CGA1

CGA2

CIFA1

CIFA2
CIFA3

“Entendo que são formulados com base nas demandas da comunidade extensionista da
UFCA, bem como em orientações e demandas externas, seja por força de legislações
(como o processo de integralização da extensão), seja por decisões e/ou orientações p ara
melhorias de âmbito regional ou nacional no tocante à extensão universitária (por exemplo,
aquelas advindas de fóruns nacionais ou regionais de pró-reitores de extensão)”.
“São formulados a partir do planejamento com todas as partes envolvidas, p or meio de
muito diálogo e contribuições da equipe. São implementados a partir de cronogramas e
prazos, considerando sempre os fatores externos que possam influenciar”.
“As ações da PROEX são formuladas a partir de debates e demandas colocadas pela
comunidade acadêmica da UFCA e de sua Gestão, mas também por diretrizes e
proposições gestados por Grupos, estudos e Fóruns que debatem a Extensão Universitária
regional e nacional. Partindo dessas diretrizes, há divisão de responsabilidades e escopo
de atuação por parte das diretorias e coordenadorias da PROEX, que viabilizam suas
atividades ao longo do ano. Por contar com uma equipe reduzida, há sempre a possibilidade
de apoio entre setores, sobretudo diante das demandas em crescimento. Por meio de ampla
divulgação executa por meio das redes sociais, site da UFCA e canais de comunicação
institucional, a PROEX propõe suas ações e convida a comunidade acadêmica a participar
ativamente da extensão universitária”.
“A partir das diretrizes de extensão nacionais e das linhas de atuação estabelecidas pelo
PDI da UFCA, a equipe PROEX, em cada uma de suas diretorias, fomenta as ações de
extensão”.
“Por meio de discussão entre a equipe que oferece o serviço. A partir de respostas em
comum que melhor atenda a demanda com ciência da gestão”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

A partir desse quadro, entende-se que a formulação dos serviços e produtos da
PROEX/UFCA parte da realização de reuniões quinzenais e mensais englobando os seus
núcleos, coordenadorias e a sua comunidade interna e externa (conforme o tipo de serviço e
produto). Já a implementação ocorre mediante ampla divulgação nos canais de comunicação
institucional e redes sociais. Averígua-se que não houve respostas a respeito da proposta dos
eixos tradicionais, considerando os serviços e produtos voltados para as modalidades de atuação
e áreas temáticas.
Entretanto, os eixos informacionais são essenciais para se pensar na proposta de
formulação e implementação dos eixos tradicionais e demais serviços e produtos da
PROEX/UFCA. Iniciando pelo fundamento técnico-pragmático, a informação com enfoque
da gestão permitirá uma condução estratégica nas reuniões para otimizar os processos e
tomadas de decisões. Como processo social, a disseminação e mediação da informação deverão
fornecer metodologias para a divulgação e condução das ações. Já o processo ontológico,
dinamizará o acesso, facilitará na recuperação, uso, apreensão e apropriação das informações
oficiais de extensão.
Nos fundamentos humanos, a informação e educação e suas inter-relações permitirão
ao planejamento e execução dos serviços e produtos dos eixos tradicionais pensar em questões
teórico-pragmáticas de aplicação das ações de extensão em realidades (cotidianas, profissionais
e científicas, por exemplo) e com base em reflexões metodológicas, científicas, pedagógicas,
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técnicas, culturais, políticas, tecnológicas e gerenciais. Pode-se, também, buscar respaldo nos
fundamentos científicos, pela perspectiva inter, pluri e transdisciplinar, para dialogar com
as atividades de extensão com áreas do conhecimento contempladas nos cursos da UFCA e para
outros além de seus intramuros.
Em linhas gerais, pensando na cultura organizacional da PROEX/UFCA, seus
serviços/produtos e como são formulados e implementados, foi possível compreender os
aspectos operacionais a respeito de suas atividades institucionais. Além disso, é perceptível
como os fundamentos da informação técnico-pragmáticos, humanos e científicos envidam ao
planejamento, desenvolvimento e execução dos eixos tradicionais uma variedade de
propostas/recursos metodológicos com vistas à implementação/aprimoramento de serviços e
produtos da PROEX/UFCA.
6.2 CATEGORIA: QUESTÕES ESPECÍFICAS
As questões específicas possuem base dos eixos informacionais e buscaram aproximar
os núcleos e coordenadorias da PROEX/UFCA nesse sentido. Foram realizadas cinco perguntas
as quais dialogam com as funções dos setores do respectivo órgão. Nesse sentido, os
fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos possuem papel essencial no tocante a
proposição de novas práticas que dinamizem as atividades dos eixos tradicionais da pró-reitoria,
pois suas questões serão correlacionadas e podem ser firmadas na prática.
Por exemplo, a gestão de processos, nos fundamentos técnico-pragmáticos, também
poderá ser pensada, a partir dos fundamentos humanos, na gestão da extensão para a sociedade
voltada para a cultura, política pública. Do mesmo modo, nos fundamentos científicos, é
possível denotar a gestão da interdisciplinaridade, da integração etc. Quanto ao aspecto
estrutural dessa seção, os núcleos e coordenadorias da PROEX/UFCA serão examinados de
maneira particularizada, sistematizados em outras seções, a fim de melhor qualificar a
interpretação dos dados coletados.
6.2.1 Núcleo de Gestão (NG)
Responsável por planejar e assessorar as atividades administrativas da PROEX, as
perguntas específicas buscaram contemplar questões sobre a gestão da informação e do
desenvolvimento das ações de extensão. Com esse escopo, na primeira indagação do
questionário, “Como é gerenciado a organização da informação da PROEX/UFCA?”, obteve-
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se as seguintes respostas, conforme quadro a seguir.
Quadro 18 - NG: primeira questão específica
Participante
NG1
NG2

Resposta
“Grupo de WhatsApp, E-mail, Reuniões semanais, Atas”.
“Existe um Núcleo de Gerenciamento de Dados (NGD) na PROEX que faz gestão dos
dados”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Observa-se que o NG é o principal órgão responsável pela organização da informação,
conforme destacado por um dos respondentes. Além disso, o NG faz uso das ferramentas
digitais para tratar das questões organizacionais. Todavia, é importante evidenciar que a
utilização desses dispositivos possui relação direta com os aspectos comunicacionais no setor,
não ficando claro a ideia de organização da informação.
Logo, considerando o fundamento técnico-pragmático e o aspecto da informação como
processo fisicalista, esse fornecerá ao NG compreender o caráter potencial da informação por
meio das condições materiais de organização documentária (SILVA, 2014). Tal condição é
essencial para expandir a noção desse núcleo, no sentido de conhecer as técnicas e
procedimentos para operacionalização dos seus estoques e armazenamentos informacionais
internos dos documentos produzidos.
Em sequência, na segunda pergunta específica, “De que maneira ocorre a gestão da
informação na PROEX/UFCA, a saber: a) de pessoal; e b) serviço?”, tencionou-se captar os
aspectos gerenciais inerentes do processo administrativo de suas atividades. As respostas
coletadas podem ser visualizas abaixo.
Quadro 19 - NG: segunda questão específica
Participante
NG1
NG2

Resposta
“Reuniões semanais com a equipe. Carta de Serviços (Site da UFCA) sobre as atividades
desenvolvidas pelos setores da PROEX”.
“Não tenho conhecimento”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Observa-se que o NG possui uma noção de gestão da informação a qual pode ser
expandida, haja visto seu potencial teórico/prático para otimizar e dinamizar suas práticas
administrativas. Nesse sentido, com base no referencial teórico da pesquisa, vale reforçar o
conceito de gestão da informação, que apoia o processo de tomada de decisão e possibilita à
alta administração da organização definir e planejar as estratégias de ação de médio e longo
prazo.
Fazendo uma analogia com os eixos informacionais, nos fundamentos técnico-
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pragmáticos, a gestão como informação estratégica viabilizará ao quadro de pessoal do
respectivo núcleo condições para a efetiva construção do conhecimento e aplicação em suas
atividades. Além disso, também contribuirá para o desenvolvimento da percepção e o
discernimento, dinamizando/otimizando os fluxos do fenômeno gerencial e estratégico para as
questões burocráticas ou no desenvolvimento dos eixos tradicionais como, por exemplo a
realização de programas e projetos na área de comunicação, cultura, educação etc.
No que tange a terceira indagação específica do questionário, “O que a PROEX/UFCA
tem criado em relação a serviços e produtos para a comunidade interna e externa?”, objetivouse apreender o desenvolvimento dos eixos tradicionais através das suas modalidades e áreas
temáticas de atuação.
Quadro 20 - NG: terceira questão específica
Participante
NG1
NG2

Resposta
“Catálogos e Resumos sobre os projetos de Extensão, Carta de Serviços”.
“Não tenho conhecimento. A Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA) possui mais
propriedade para relatar sobre isso”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Nessa perspectiva, foi destacado a realização de catálogos e resumos, inseridos na
modalidade de produção e publicação acadêmica de extensão, bem como a carta de serviços,
inerente da proposta extensionista de prestação de serviços. Outrossim, pela PROEX/UFCA
deter de um órgão específico para tratar sobre suas ações, a CGA foi mencionada como
principal veículo para compartilhamento da proposta de pergunta.
Entretanto, mesmo sem muitos detalhes, nos fundamentos humanos da informação
ressalta-se na relação informação e cultura e o utilitarismo cultural da informação que o NG
pode buscar compreender as necessidades informacionais internar e externas da UFCA para
criação de serviços e produtos. Tal condição, seja no gerenciamento ou nas propostas de
intervenções através dos eixos tradicionais, deve atuar nas indicações para satisfação dessas
lacunas.
Para a quarta pergunta específica, “Comente sobre a gestão social da informação na
PROEX/UFCA (aspectos éticos, pluralidade e diversidade da universidade)”, essa teve o
propósito de entender como os serviços e produtos desse órgão incluem esses aspectos
mencionados. Posto isto, na sequência pode-se verificar o posicionamento do núcleo a respeito
dessa questão.
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Quadro 21 - NG: quarta questão específica
Participante
NG1
NG2

Resposta
“As informações devem chegar de forma clara e objetiva para a comunidade acadêmica e
a comunidade externa. Para isso existe um setor chamado NÚCLEO DE DIVULGAÇÃO”.
“Não tenho conhecimento”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Os feedbacks obtidos evidenciam os aspectos básicos que devem estar inclusos na
comunicação de informações para a comunidade interna e externa da UFCA, tais como a clareza
e objetividade. Contudo, a gestão social da informação deve ser contemplada no sentido de
incluir os sujeitos como elementos-chave no fornecimento dos serviços e produtos,
considerando, nesse caso, do planejamento a execução, o que dialoga com a proposta de gestão
como informação estratégica, tópico oriundo dos fundamentos técnico-pragmáticos.
Nessa lógica, inserido na proposta de gestão social, os fundamentos humanos
propiciarão - pensando nas questões de informação e ideologia com foco no proselitismo
informacional - reduzir os riscos ideológicos, linguísticos, culturais, políticos e econômicos os
quais podem se fazerem presentes na relação entre os sujeitos, questões profissionais e
institucionais. Ademais, na perspectiva dos fundamentos científicos (informação e ética), a
ética alteritária da informação contribuirá para reforçar/estabelecer o pensamento coletivo,
dialógico e interacionista nos processos técnicos/institucionais e pedagógicos, elementos
primordiais no gerenciamento informacional pelo viés social.
Por fim, a quinta pergunta específica, “No que se refere aos órgãos da administração
federal, especifique quais as relações da PROEX/UFCA com o MEC”, priorizou-se entender as
correlações do ponto de vista da política pública como elemento conceitual, educacional e
científico.
Quadro 22 - NG: quinta questão específica
Participante
NG1
NG2

Resposta
“A PROEX segue as orientações do MEC para o desenvolvimento de suas atividades”.
“Não tenho conhecimento”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

As respostas apresentadas não permitem compreender as relações entre a
PROEX/UFCA e o MEC. No entanto, os eixos informacionais são fundamentais para se pensar
possíveis correlações nesse sentido. Iniciando pelos fundamentos humanos, na perspectiva da
informação e política/economia, em específico da economia política da informação, a
primeira ideia é denotar que a inter-relação da PROEX/UFCA com o MEC pode viabilizar a
elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento da Extensão Universitária nas
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universidades.
Seguindo essa linha de raciocínio, a segunda questão relacional, ainda nos fundamentos
humanos, direciona-se aos aspectos entre informação e educação e suas inter-relações. Nesse
sentido, pode-se evidenciar que a PROEX/UFCA no âmbito do MEC possui condições para
produção de políticas públicas às quais possam contribuir com as questões informacionais e
educacionais através de programas, projetos e planos os quais permitam o desenvolvimento de
ações internas e externas, bem como a administração de valores humanos e cognitivos.
A terceira questão, no tocante aos fundamentos científicos, considerando a informação
na perspectiva pluri, inter e transdisciplinar, encaminha-se a relação da PROEX/UFCA com
o MEC no sentido de quais são as instrumentações que o ministério pode realizar dentro de suas
práticas técnico-científicas para o desenvolvimento da extensão. Ou seja, em pensar nas
políticas públicas de extensão não somente pelo viés educacional ou social, mas também nas
políticas públicas científicas que fortaleçam as práticas metodológicas do ponto de vista do
currículo acadêmico-científico, como um conjunto de perspectivas pragmáticas didáticopedagógicas entre disciplinas.
Em suma, mediante aos feedbacks do NG e as analogias realizadas com os eixos
informacionais e tradicionais, nota-se o quão importante podem ser os fundamentos da
informação para dinamizar as questões técnicas e administrativas, estreitar as relações humanas
entre os sujeitos internos e externos da PROEX/UFCA, bem como solidificar a Extensão
Universitária com políticas públicas fundamentais ao desenvolvimento técnico-científico,
metodológico e pedagógico.
6.2.2 Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão (NADDE)
É responsável pela manutenção dos canais e ferramentas de comunicação da PROEX,
promovendo a difusão das ações de extensão e acompanhando os dados da extensão produzidos
pela PROEX. Além disso, aprimoram o site e redes sociais da PROEX, desenvolvendo
materiais informativos sobre suas ações para a comunidade interna e externa. Com esse escopo,
em sua primeira pergunta específica, “Como é realizado o processo de mediação e disseminação
da informação através dos meios de comunicação presenciais (atividades de campo) e virtuais
(ferramentas tecnológicas, tais como o e-mail, sites, redes sociais etc.)?”, obteve-se as seguintes
respostas postas no quadro a seguir.
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Quadro 23 - NADDE: primeira questão específica
Participante
NADDE1

NADDE2

Resposta
“Presencialmente era distribuído panfletos, colação de cartazes nos campi, e também
exposição fotográfica. De forma virtual, a comunicação das informações são feitas por e mail, informe, postagens no blog da Proex, notícias no portal UFCA, Redes sociais
(Instagram, Facebook, Grupos do WhatsApp)”.
“A produção, veiculação e difusão dos conteúdos informativos da Proex são atribuições
do Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão. É o NADDE que elabora e/ou
revisa os materiais produzidos pela Proex, tais como cartilhas, apresentações, informes,
releases, posts em redes sociais e outros tipos de publicações, buscando adequar a
linguagem de cada peça produzida ao perfil do público ao qual ela se destina. Assim como
os outros núcleos de divulgação da UFCA, O NADDE deve submeter os conteúdos
informativos que produz para a Diretoria de Comunicação da UFCA, que aprova e publica
os informes (encaminhados por e-mail voltados para o público interno) e notícias (no site
oficial da UFCA)”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Depreende-se que o processo de mediação considera as questões de linguagem e
aprovação prévia de conteúdos pela Diretoria de Comunicação da UFCA. Já o processo de
disseminação das informações de forma presencial parte de atividades de campo tais como a
distribuição de panfletos, cartazes e exposições. Dentre as práticas de disseminação virtuais,
utiliza-se das ferramentas tecnológicas (e-mail, blog, redes sociais, portal institucional) para
alcançar sua comunidade interna e externa.
Nesse contexto, os fundamentos técnico-pragmáticos na perspectiva da informação
como processo social é fundamentalmente relevante para a criação de estratégias e o
compartilhamento de conteúdo através de elementos pedagógicos e atividades considerando
serviços, processos e produtos. Isto posto, através das práticas de disseminação da informação
(físicas e virtuais), tais como o serviço de referência, serviço de informação utilitária,
disseminação seletiva da informação etc., pode-se desencadear as práticas do NADDE no
sentido de dinamizar a socialização de conteúdos e propiciar o acesso e uso da informação a
respeito de questões institucionais dos eixos tradicionais, ou seja, de editais, bolsas, programas
dentre outras.
No tocante à segunda pergunta específica, “De que forma ocorre o processo de gestão
de divulgação, considerando: a) questões de acesso e uso as tecnologias; b) facilitação da
linguagem no conteúdo; c) parcerias com ambientes de informação como o arquivo e o Sistema
de Bibliotecas da Universidade; d) divulgação de memória; e) questões culturais,
política/economia, educacionais; f) e a ética?”, vislumbrou-se entender os mecanismos
técnicos, humanos e de cientificidade dos conteúdos disseminados.
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Quadro 24 - NADDE: segunda questão específica
Participante

NADDE1

NADDE2

Resposta
“a) questões de acesso e uso as tecnologias: ocorre por meio das redes sociais, e-mail, site
e blog; b) facilitação da linguagem no conteúdo: atualmente as informações que são
divulgação nas publicações da PROEX (catálogos, portfólios, etc.) passam por revisão a
fim de simplificar a linguagem do conteúdo, deixando uma linguagem mais "cidadã", uma
que vez o conteúdo é adequado ser simples e objetivo, permitindo que qualquer pessoa
possa compreendê-lo; c) parcerias com ambientes de informação como o arquivo e o
Sistema de Bibliotecas da Universidade: até onde eu saiba, não há uma parceria com o
SIBI sobre a divulgação dessas ações; d) divulgação de memória: no momento está sendo
pensado em iniciativas para preservação da memória, como a montagem um banco de
fotografias das ações de extensão e vídeos produzidos pela PROEX e pelos
projetos/programas de extensão; e) questões culturais, política/economia, educacionais; f)
e a ética?: considera-se também respeitando todas as questões éticas que norteiam o
domínio público e a universidade”.
“A) Todos os conteúdos informativos produzidos pela Proex são direcionados às diferentes
plataformas midiáticas. Deste modo, o Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da
Extensão objetiva ampliar o alcance das publicações, de modo que a comunidade (interna
e externa) consiga ter acesso a esses conteúdos por meio de diferentes canais de
comunicação. Por exemplo, informações sobre todos os editais que a Proex lança ao longo
do ano são encaminhadas por e-mail (como informes), publicadas no blog da Proex, no
site da UFCA, nas redes sociais Facebook e Instagram; B) A equipe do NADDE é formada
por profissionais, bolsistas e estagiários da área da comunicação, que concebem e/ou
adequam a linguagem de cada conteúdo informativo produzido, sejam releases, artes
gráficas ou outros tipos de publicações, ao perfil de cada público e de cada plataforma
midiática. A chefia do Núcleo tem ficado a cargo de professores ou técnicos com formação
em jornalismo. O atual chefe do NADDE, professor Edwin dos Santos Carvalho, é docente
do curso de Jornalismo da UFCA desde 2012, com experiência profissional em
comunicação integrada. Há também bolsistas dos cursos de Jornalismo e Design e um
estagiário de Marketing, além de uma profissional formada na área do Design e um
bibliotecário. O profissional formado em Biblioteconomia atua na gestão da informação,
auxiliando na revisão e padronização das publicações oficiais da Proex, tais como
catálogos, manuais e revista científica (EntreAções); C) Os arquivos físicos e digitais da
Proex, bem como de todos os outros setores da UFCA, são armazenados internamente,
tendo em vista que a universidade ainda não dispõe de um ambiente de gerenciamento de
arquivos generalizado; D) A Proex tem preservado a memória das ações de Extensão
universitária por meio da produção de catálogos dos programas, projetos, cursos e eventos
de Extensão da UFCA, produzidos anualmente e disponibilizados no site oficial da
instituição. Para garantir o controle e o armazenamento das informações, a Pró-Reitoria
possui o Núcleo de Gerenciamento de Dados, que seleciona, organiza e disponibiliza essas
informações para que sejam divulgadas pelo NADDE; E) Questões culturais, políticas,
econômicas, educacionais e relacionadas à ética perpassam todas as atividades realizadas
pela Proex. Neste sentido, um dos papeis do NADDE é dar visibilidade a essas atividades.
Todos os editais refletem o esforço da Pró-Reitoria de contribuir para que a Extensão
universitária seja um agente impulsionador do desenvolvimento regional. Como já foi
anteriormente mencionado, um dos critérios de seleção dos projetos é o potencial que cada
um deles possui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estabelecidos pela ONU; F) Idem resposta anterior”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Nitidamente, as mensagens dos respondentes apresentam uma completude semântica
que engloba os seis itens ressaltados na pergunta. O uso de tecnologias ocorre de maneira
efetiva para preparação e máximo alcance; o conteúdo é revisado e adaptado para uma
linguagem acessível a todos; as parcerias com o arquivo e o Sistema de Bibliotecas ainda
precisam ser firmadas; o NADDE tem se preocupado em registrar e divulgar as ações
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realizadas; as questões culturais, política/economia, educacionais e a ética são elementos
presentes em suas atividades.
Inserindo a proposta dos fundamentos da informação na atuação do NADDE visando a
expansão pragmática de seus recursos e serviços, a princípio, nos fundamentos técnicopragmáticos, a informação com enfoque da tecnologia e o desiderato da informação científica
e tecnológica viabilizará empregar os aspectos de arquitetura da informação, usabilidade,
gestão de tecnologias a fim de potencializar os eixos tradicionais de maneira técnica e
pedagógica. Sob o enfoque da linguagem, suas inter-relações pragmáticas possibilitarão a
criação de uma cultura informacional pautada na identificação do público, organização e
representação da informação, nos meios de comunicação, mediação, contexto situacional e
intencionalidade em relação ao planejamento e difusão de conteúdos normativos da extensão.
Com o enfoque nos centros/unidades de informação, expandirá as noções de cunho
pragmático da informação no sentido de pensar em parcerias com bibliotecas, museus,
arquivos e outros ambientes de informação no apoio a divulgação e realização de intervenções.
Nos fundamentos humanos, a cultura, política/economia, educação e memória concederão a
gestão das divulgações o humanismo informacional pautado nos diversos contextos da UFCA.
Quanto aos fundamentos científicos, a ética alteritária da informação pode estabelecer
critérios na produção de informações as quais abarquem os valores, ideologias, concepções
culturais etc.
Sobre a terceira pergunta, “Levando em conta as questões sociais da comunidade interna
e externa da UFCA, difundidas seja através de editais, formulários e ações em geral, como a
PROEX observa a apropriação das informações difundidas pelas comunidades?”, essa teve o
intuito de depreender os mecanismos utilizados pelo NADDE para entender o efetivo uso das
informações partilhadas. A seguir, segue as respostas coletadas.
Quadro 25 - NADDE: terceira questão específica
Participante
NADDE1

NADDE2

Resposta
“Por meio do feedback dado pela comunidade em fóruns, comunicação por e-mail/telefone
e sistema de atendimento via e-ticket”.
“Todos os coordenadores de projetos ou programas de Extensão produzem relatórios com
as ações realizadas ao longo do ano. Estas informações permitem à Proex a formulação de
indicadores que avaliam o impacto das ações extensionistas nas comunidades. Um desses
indicadores observa se cada projeto/projeto vincula as ações de extensão universitária a
um dos 17 metas globais estabelecidas pela Assembléia Geral das Nações Unidas como
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Averígua-se que existe uma preocupação da PROEX/UFCA em captar o feedback das
comunidades internas e externas quanto aos serviços ofertados por meio de eventos e produção
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de relatórios sobre o desenvolvimento dos eixos tradicionais. No cerne dos fundamentos
técnico-pragmáticos, a informação como processo ontológico preocupa-se em estabelecer
elementos os quais permitam a apreensão e apropriação da informação pelos sujeitos, condição
de suma importância para averiguar os resultados de determinadas intervenções.
Logo, para considerar o êxito das atividades produtivas, o NADDE pode-se levar em
consideração os critérios de organização, mediação, acesso e uso como principais norteadores
acerca das ferramentas para medir a devida apropriação das informações difundidas. Vale
salientar que os fundamentos humanos possuem papel primordial na aplicação de ferramentas
tecnológicas para averiguar a apreensão de conteúdo, em seu enfoque informação e cultura. É
primordial focar nas necessidades informacionais dos sujeitos no planejamento de serviços e
produtos, podendo empregar práticas de estudo de usuários a fim de alcançar êxito na realização
das ações definidas.
Naquilo que tange a quarta pergunta específica, “Considerando a função desse núcleo,
qual a importância de se preservar a memória institucional da PROEX/UFCA a partir dos
registros de suas ações?”, buscou-se captar o quão relevante esse núcleo considera a
materialização informacional.
Quadro 26 - NADDE: quarta questão específica
Participante
NADDE1

NADDE2

Resposta
“Até algum tempo atrás o NADDE não tinha uma visão voltada para a preservação da
memória. Mas já está começando a pensar em maneiras de se preservar a memória seja de
mídia fotográfica, audiovisual ou textual”.
“A preservação da memória é fundamental para a consolidação da política de Extensão
Universitária da UFCA. Ela auxilia diretamente na continuidade das ações, contribuindo
para a gestão e avaliação anual do alcance das atividades extensionistas executadas
anualmente. Além disso, ela imprime transparência, tornando os dados acessíveis tanto ao
público interno quanto aos cidadãos de modo geral”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Os respondentes ressaltam a importância da memória acerca da consolidação da política
de Extensão Universitária, avaliações, continuidade e transparência nas ações para as
comunidades envolvidas da UFCA. Nesse sentido, os fundamentos humanos, através das interrelações semânticas e a construção processual de sentidos deverá expandir as formas do
NADDE atuar através da preservação da memória mediante materialização informacional
semantizada na condição de documento/artefato.
Para tal fim, a produção de catálogos, acervos iconográficos, repositórios, banco de
dados, base de dados etc., são meios sine qua non nesse processo de materialização das ações
realizadas através dos eixos tradicionais, tais como os projetos, programas, cursos e oficinas,
eventos, dentre outros. Além disso, essas formas virtuais de se preservar a memória institucional
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da PROEX/UFCA não podem ser estanques, mas em constante interação com os sujeitos já que
auxilia nas possibilidades individuais e coletivas de produzir informação.
A respeito da quinta pergunta, “Tendo em vista que as publicações englobam uma
diversidade de questões de autoridade de conteúdo, formas de acesso e uso, como é trabalhado
as questões éticas nos processos de divulgação e difusão de conteúdo?”, essa teve o intuito de
apreender a atuação do NADDE para com a transparência nos processos de disseminação dos
dados e informação.
Quadro 27 - NADDE: quinta questão específica
Participante
NADDE1

NADDE2

Resposta
“Ao assinar os termos dos Editais de concessão de bolsas para projetos/programas de
extensão, os coordenadores, bolsistas e voluntários autorizam o uso do conteúdo enviado
a PROEX/UFCA para divulgação. Nas ações realizadas nas escolas pela UFCA Itinerante,
os diretores dessas escolas assinam um termo de uso conscientizando o uso das imagens
dos alunos para fins de divulgação das referidas ações”.
“Grande parte dos conteúdos audiovisuais da Proex é elaborada pela equipe do próprio
NADDE. Privilegiamos a utilização de peças (jornalísticas e/ou publicitárias) autorais,
evitando o uso de imagens extraídas de outras fontes. Os coordenadores de projetos e
programas de Extensão também nos encaminham imagens e conteúdos informat ivos. Mas
eles só são publicados após passarem por um processo de edição. Processo este que leva
em consideração questões éticas como uso de termos apropriados e de imagens autorizadas
pela comunidade (em caso de registro de ação externa)”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

A partir das pontuações expostas no Quadro 27, o NADDE se apoia nos documentos de
autorização de dados e imagens, assim como de termos de compromisso nos editais para efetiva
transparência em sua atuação. Como proposta dos fundamentos científicos, a ética
(pluricontextualista) no que concerne as propostas de divulgação de conteúdo, fornece
critérios, tais como a pluralidade, diversidade, hibridismo, preconceito e zonalidade os quais
deverão ser observados na produção informacional e posterior publicação nos canais de
comunicação, processo denominado de reconhecimento de análise das situações diversas,
principalmente no contexto digital.
Empreendendo uma análise holística da proposta dos eixos informacionais sob os
tradicionais a partir das atividades do NADDE, verifica-se a possível obtenção de um escopo
pragmático o qual potencializa sua atuação através da mediação, disseminação, gestão de
conteúdo, captação de feedback, preservação da memória e uso dos aspectos éticos desde a
produção de informação até a apreensão/apropriação pela comunidade interna e externa da
PROEX/UFCA.
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6.2.3 Núcleo de Gerenciamento de Dados (NGD)
Tem por responsabilidade assessorar e dar apoio em tecnologia da informação dentro da
Proex, promovendo a transparência ativa na divulgação de dados e prestação de contas.
Mediante essa premissa, a primeira pergunta específica, “Como se dá a atuação com tecnologias
de informação e de comunicação? Possuem softwares, aplicativos ou instrumentos tecnológicos
para dinamizar as atividades seja em relação a estruturação das ações e/ou de produção a partir
dessas ações?”, visou mensurar o uso das ferramentas tecnológicas em suas atividades.
Quadro 28 - NGD: primeira questão específica
Participante
NGD1

Resposta
“As informações são coletadas manualmente dos formulários de submissão e relatórios de
avaliação das ações. Essas informações são agregadas em planilhas na nuvem e indicadores
são gerados a partir delas. Atualmente estamos desenvolvendo o portal de
georreferenciamento das ações utilizando a ferramenta do Google MyMaps e também o
portal de dados utilizando a ferramenta Power BI da Microsoft”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Com base na resposta, o NGD tem criado softwares para dinamização de suas
atividades. No entanto, é preciso ampliar a noção do uso das tecnologias a fim de gerar novas
perspectivas de atuação. Assim, os fundamentos técnico-pragmáticos são essenciais nesse
contexto, pois através da informação com enfoque da tecnologia, em específico, o desiderato
da informação científica e tecnológica deverá permitir expandir suas atividades partindo da
realidade social (sujeitos pesquisadores e usuários da informação) e técnica (processos, fluxos
e gerenciamento produtivo da informação).
Desse modo, deve-se pensar na criação/aprimoramento de recursos tecnológicos
levando em conta a realidade social da comunidade interna e externa da PROEX/UFCA, bem
como a técnica e seus processos para propor inovações tecnológicas, construção de
conhecimento técnico-científicos (por meio dos eixos tradicionais, seja em eventos, programas,
cursos etc.), sistemas de produção etc. A viabilidade de tais meios deve atentar-se para a relação
entre os procedimentos (processos organizacionais, gerenciais e tecnológicos) e finalidades
(construção de conhecimento, inovação científica e tecnológica).
A segunda indagação específica, “De que forma ocorre a gestão dos processos dos
sistemas da PROEX/UFCA (contemplando as questões de produção, organização, difusão e a
presença da ética nos sistemas)?”, teve o intuito de verificar as formas utilizadas pelo NGD para
a gestão de tecnologias (sistemas).
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Quadro 29 - NGD: segunda questão específica
Participante
NGD1

Resposta
“A maior parte das informações atualmente estão em planilhas. Futuramente teremos o
módulo extensão do SIGAA completo (atualmente funciona apenas para o cadastro e
avaliação da submissão das ações) que ajudará nessa gestão de processos”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Dos pontos inseridos na pergunta, apenas a questão da organização foi contemplada na
resposta. O módulo extensão do SIGAA será a principal ferramenta para gestão dos processos
dos sistemas. A informação na perspectiva das tecnologias, quanto aos fundamentos técnicopragmáticos, deve fornecer importantes orientações quanto ao gerenciamento tecnológico desse
módulo e na criação de outros sistemas. Isso deve ocorrer a partir da otimização técnica e
pedagógica dos ambientes tecnológicos quanto as estruturas, processos de busca, identificação
de necessidades dos usuários, processamento, tratamento, armazenamento e disseminação a fim
de respaldar a qualidade dos serviços, as atividades humanas e técnicas, além da tomada de
decisões (SILVA, 2014).
Em sequência, a terceira pergunta específica, “No processo de inserção de informações
nos sistemas tecnológicos digitais (software, base de dados e sistemas em geral), como se
articula as questões: a) do acesso (direito potencial de uso); b) da busca (atividade para o uso);
e c) da recuperação (materialização das possibilidades do uso)?”, explora-se a ideia de
organização e disseminação das informações nos sistemas.
Quadro 30 - NGD: terceira questão específica
Participante
NGD1

Resposta
“A CGA tem acesso aos relatórios parciais e finais das ações. Esses relatórios são
organizados em diretórios do google drive que o núcleo de dados tem acesso para extrair
dados para as planilhas agregadas que servem como entrada para a geração dos
indicadores. Dúvidas sobre as ações são tiradas através de e-mail, reuniões via google meet
ou até por whatsapp”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

É evidente que a noção de busca, acesso e recuperação são questões ainda não presentes
ou desconhecidas nas atividades de extensão do NGD. Todavia, através dos fundamentos
técnico-pragmáticos, tendo a informação como processo ontológico que fornece uma base
teórica viável na prática é possível construir sistemas tecnológicos digitais ainda mais
condizentes as atividades técnico-pedagógicas da PROEX/UFCA.
Posto isto, a construção de aplicativos, softwares, base de dados etc., seja de atividades
institucionais ou pedagógicas geradas pelos eixos tradicionais, devem levar em consideração os
elementos ontológicos de acesso (resultado da prática de disseminação e mediação da
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informação para o alcance das comunidades de sujeitos da informação), recuperação (as formas
de localização das informações extensionistas, seja documentos, sites etc.), uso (que envolve a
relevância do conteúdo e a satisfação de necessidades de informação), apreensão e apropriação
da informação (momento de considerar o êxito de toda atividade produtiva da informação,
desde a organização, mediação até o acesso, recuperação e respeito uso).
Dando continuidade, a quarta pergunta específica, “Quais tipos de informações são
concebidas para a comunidade interna e externa da UFCA no que se refere as questões de
softwares e aplicativos (considerando a usabilidade, acessibilidade e integração junto as
comunidades)? Que tipos de treinamentos são ofertados (cursos, oficinas, palestras etc.)?”,
tencionou-se explorar os meios empreendidos pelo NGD para informar/capacitar as
comunidades da UFCA quanto ao acesso e uso dos recursos tecnológicos fornecidos.
Quadro 31 - NGD: quarta questão específica
Participante
NGD1

Resposta
“Por enquanto reuniões tem sido realizadas entre a DTI e a PROEX para customizar a
validar o módulo da extensão do SIGAA. O núcleo de dados geralmente não participa
dessas reuniões”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Entende-se que tanto a PROEX/UFCA como o NGD não realizam intervenções no
sentido de capacitar a sua comunidade interna e externa sobre o uso de softwares e aplicativos.
Contudo, os fundamentos técnicos-pragmáticos possuem abordagens as quais pode contribuir
para o desenvolvimento dessas ações. Mediante a informação tecnológica, alicerçado nas
questões de usabilidade, acessibilidade e integração junto às comunidades, é válido a realização
de estudo de usuários para compreender como esses utilizam os sistemas de informação e
examinam a arquitetura da informação, sendo o conteúdo, contexto e estrutura do ambiente
informacional utilizado.
Por conseguinte, por meio do desempenho de estudo de usuários em consonância ao
exame da arquitetura da informação, é apropriado a realização de educação de usuários através
dos eixos tradicionais, programas, cursos e oficinas, eventos (palestras), prestação de serviços,
produção

e

publicação

acadêmica

(manuais,

guias

etc.).

Tais

ações

devem

informar/treinar/capacitar as comunidades internas e externas da UFCA aos diversos
procedimentos envidados pelos usuários quanto ao acesso, recuperação, uso, apreensão e
apropriação (elementos ontológicos da informação) das tecnologias digitais.
No que tange a quinta interpelação, “Como os aspectos éticos influenciam no processo
de gerenciamento de dados?”, objetivou-se compreender como a gestão tecnológica do NGD
estabelece a ética nos serviços da PROEX/UFCA.
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Quadro 32 - NGD: quinta questão específica
Participante
NGD1

Resposta
“Publicamos apenas dados agregados das ações publicamente pra não expor nenhum dado
pessoal dos alunos”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Nota-se que a privacidade de dados pessoais é mantida em segurança com intuito de
evitar possíveis constrangimentos. Pela ausência de detalhes na resposta e relevância dessa
questão, destaca-se, nos fundamentos científicos, a ética (pluri)contextualista por estar
diretamente relacionada a produção informacional. A princípio, o gerenciamento de dados deve
desempenhar o reconhecimento da análise das situações diversas das quais as informações
fazem parte. Já no segundo aspecto, principalmente na esfera digital, engloba os fatores de
pluralidade, diversidade, hibridismo, preconceito e zonalidade para a gestão dos dados e
funcionalidades das tecnologias digitais.
Em síntese, das questões pontuadas a respeito da atuação do NGD, depreende-se que
sua atuação no apoio as tecnologias da informação e comunicação pode ser fortalecida pelas
propostas teórico-práticas dos eixos informacionais sob os eixos tradicionais. Desenvolver
inovações e recursos tecnológicas, fortalecer a gestão tecnológica e a noção de acesso,
recuperação, uso, apreensão e apropriação, assim como gerar práticas de educação de usuários
e a inclusão dos fatores éticos informacionais no gerenciamento de dados são condições
fundamentais no sentido de impulsionar as atividades técnico-pedagógicas e institucionais da
PROEX/UFCA.
6.2.4 Coordenadoria de Políticas Extensionistas (CPEX)
Possui como objetivo se articular com as demais Pró-Reitorias numa visão unificadora
entre ensino, pesquisa e cultura. Também é responsável pela regulamentação, revisão e
monitoramento da política de extensão de acordo com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), visando garantir que a Extensão Universitária seja valorizada. Mediante tal
função, a primeira pergunta específica, “Como ocorre a gestão das áreas temáticas
(Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde;
Tecnologia e Produção; e Trabalho) e modalidades de atuação (programas, projetos, cursos,
eventos, prestação de serviço e produção e publicação acadêmica) da extensão, no sentido de
incluí-las nas políticas de extensão da PROEX/UFCA?”, teve o intuito de conhecer a efetiva
inserção dos eixos tradicionais nos aspectos político-institucionais da UFCA.
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Quadro 33 - CPEX: primeira questão específica
Participante
CPEX1

CPEX2

Resposta
“São feitas reuniões de planejamento e existe uma grande preocupação com a integração
das temáticas”.
“A PROEX viabiliza que todas as áreas temáticas e modalidades de atuação estejam
amplamente divulgadas entre a comunidade acadêmica e contempladas em todos os seus
editais, bem como na possibilidade de submissão e cadastro de ações de extensão de fluxo
contínuo. A respeito da produção acadêmica, a PROEX dispõe de uma revista científica
para divulgar as ações de extensão universitária realizadas na própria UFCA e em
universidades do Brasil e do mundo. O periódico tem fluxo contínuo para submissão de
trabalhos e realiza a divulgação da extensão em suas diversa modalidades de atuação e
áreas temáticas. Além disso, todos os normativos da PROEX, em especial a Resolução n
42 que trata sobre a regulamentação das atividades de extensão na UFCA contemplam e
definem cada uma das modalidades de atuação da extensão (programas, projetos, cursos,
eventos, prestação de serviço e produção e publicação acadêmica). No mais, a
coordenadoria de gestão das ações (CGA) seleciona, admiti, registra, monitora e certifica
as ações de extensão em todas as suas áreas temáticas. (Comunicação; Cultura; Direitos
Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e
Trabalho). Por fim, cabe ressaltar que a Política de Extensão da UFCA está elaborada e
contempla todas as modalidades de atuação e áreas temáticas. O documento já tem parecer
favorável do procurador da universidade e em breve deve ser aprovado em reunião da
Câmara Acadêmica”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Com base nas respostas, percebe-se que tanto os eixos temáticos como modalidades de
atuação da extensão na PROEX/UFCA são amplamente divulgadas e inseridas nos documentos
institucionais como elementos primordiais no tocante a geração de políticas públicas. Por essas
razões, destaca-se, a partir dos fundamentos técnico-pragmáticos, a gestão como informação
estratégica, pois somente a definição e o planejamento de estratégias viabilizarão a
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UFCA e sua devida valorização.
Nesse sentido, também será fundamental pensar nos valores da informação. Um
enfoque que permitirá refletir a respeito dos contextos pelos quais os gestores da
PROEX/UFCA poderão agir estrategicamente. Dentre os valores informacionais, o aspecto
político pode contribuir diretamente para o desenvolvimento de políticas sociais, educacionais
e/ou culturais da extensão através de ações de informação institucionalizadas focalizadas no
fortalecimento das intervenções extensionistas dos eixos tradicionais e sua valorização no
íntimo da UFCA, além de estabelecer indagações do tipo aonde se quer chegar? De que forma
chegar?
A segunda questão específica, “De que maneira as políticas de extensão da
PROEX/UFCA buscam dialogar com a comunidade interna e externa sobre todas e quaisquer
necessidades informacionais (processuais, gerenciais, tecnológicas, linguísticas; questões
voltadas para a cultura, política/economia, educação, memória; questões científicas e de ética;
políticas públicas de diversas ordens, como a saúde, ciência e tecnologia, política, economia e
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direitos humanos)?”, tencionou compreender como esse órgão busca focalizar em suas
comunidades conforme suas lacunas técnicas, humanas e científicas.
Quadro 34 - CPEX: segunda questão específica
Participante
CPEX1

CPEX2

Resposta
“Através de informes, da revista de extensão, palestras, cursos, eventos e reuniões com a
comunidade interna e externa”.
“Por meio dos espaços de diálogo existentes para tanto a exemplo do ENEX ( Encontro de
Extensão Universitária da UFCA) realizado anualmente com a participação de todos os
docentes e discentes extensionistas da universidade, através da ação Proex mais perto de
você, que ocorre a cada semestre letivo e no qual a Pro - Reitoria visita todas as unidades
acadêmicas da universidade para divulgar a extensão universitária, os produtos e serviços
disponibilizados pela Pró-Reitoria, pela disponibilidade permanente da Pró-Reitoria para
prestar informações por meio do e-mail e serviço do e-ticket”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Nota-se que, a PROEX/UFCA, para contemplar as questões pontuadas na indagação do
questionário vale-se dos eixos tradicionais acerca das suas modalidades de atuação,
principalmente através de eventos (cursos, palestras) e a produção e publicação acadêmica
(revista de extensão e demais produtos disponíveis no site institucional). Empreendendo um
dos enfoques dos fundamentos humanos, a informação social, em sua relação com a sociedade,
torna-se fundamental o estabelecimento do diálogo entre a PROEX/UFCA e sua comunidade
interna e externa para entender as necessidades informacionais técnicas, humanas e científicas,
vislumbrando determinar as ações necessárias as resoluções dessas lacunas.
Com efeito, práticas como a disseminação seletiva e mediação da informação (enfoques
dos fundamentos técnico-pragmáticos) atendendo aos requisitos dos estudos de usuários
viabilizam o alcance do protagonismo social pelas comunidades envolvidas à PROEX/UFCA.
Sobre esse enfoque humanístico, é responsável por estimular o ato de pensar, questionar,
compreender e viabilizar a apropriação de informação partilhadas, propiciando a autonomia
mediante seu acesso e uso em seus diversos meios, seja no contexto processual, gerencial,
tecnológico, cultural, educacional, político como nas questões científicas, de ética etc.
Continuando as discussões, a terceira pergunta específica, “Como a PROEX/UFCA
articula suas demandas internas (com a reitoria da universidade) e externas (órgãos municipais,
estaduais, federais e instituições públicas, órgãos privados locais e nacionais ou alternativas, de
outras ordens) no sentido de valorização e captação de recursos humanos, tecnológicos e
financeiros?”, objetivou-se perceber a sua atuação institucional holística nessa relação interna
com a UFCA e de outras ordens para o desenvolvimento de atividades de produção/consumo
de serviços/produtos.

199

Quadro 35 - CPEX: terceira questão específica
Participante
CPEX1

CPEX2

Resposta
“A PROEX tem um ótimo relacionamento tanto com a reitoria como com os órgãos
externos, sempre pautada no diálogo e na colaboração conjunta”.
“Por meio da participação da Pró-Reitora de extensão em todas as reuniões de gestão e do
Conselho Universitário (CONSUNI), reuniões com a Pró-Reitoria de Planejamento,
Reuniões periódicas com prefeitos e secretários de educação dos municípios. Por meio
dessas reuniões da Pró-Reitoria de extensão e Reitoria da UFCA com os chefes do
executivo de diversos municípios do interior do Ceará é que está sendo viabilizada desde
2018 a “UFCA Itinerante" ação de Extensão que tem como principal objetivo
descentralizar as atividades promovidas pela Universidade Federal do Cariri (UFCA) do
eixo Crato-Juazeiro do Norte-Barbalha (Crajubar), abrangendo os 29 municípios da região
do planejamento do Cariri cearense. A UFCA Itinerante aproxima a Universidade da
sociedade caririense de forma mais ampla, com qualidade, por meio da troca de
conhecimentos, do diálogo com a comunidade e da exposição das realizações da UFCA.
Em parceria com as gestões municipais da região, são selecionadas atividades que se
adéquem às necessidades locais e que contribuam estrategicamente para o
desenvolvimento socioeconômico e para a dinâmica cultural da comunidade anfitriã.
[e]xistem duas formas de atuação do programa: as edições de pequeno porte e a edição
global. As primeiras levam atividades de Extensão a um pequeno grupo, durante um dia.
Essas atividades são escolhidas em diálogo entre a equipe da Proex/UFCA e o município
anfitrião. Os eventos ocorrem no decorrer do ano. Já a UFCA Itinerante Global ocorre ao
fim de cada ano e envolve um número maior de atividades, distribuídas em diferentes
espaços do município, durante dois dias. As atividades levadas são propostas pelas PróReitorias de Cultura (Procult), Extensão (Proex), Pesquisa (PRPI) e Graduação (Prograd),
também escolhidas de acordo com a demanda do município. Além disso, a PROEX conta
com um banco de avaliadores composto por docentes e técnicos de universidades públicas
e privadas do Brasil inteiro. Esse recurso humano é extremamente importante para a
avaliação das ações de extensão propostas em edital garantindo avaliações objetivas,
técnicas e por especialistas em cada uma das áreas temáticas da extensão universitária”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Observa-se que a PROEX/UFCA além de realizar reuniões com os órgãos internos e
externos à UFCA, desenvolvem ações itinerantes entre os municípios da região. Não foi
mencionada a relação com outros órgãos estaduais e federais, assim como os meios para
captação de recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Nessa perspectiva, se faz necessário
mencionar a relação entre a política da informação e economia da informação a fim de pensar
em ações contemplando as gestões governamentais, organizações públicas e privadas etc.
Pela ótica dos enfoques supracitados dos fundamentos humanos, a PROEX/UFCA,
considerando a sua atuação político-institucional pode construir parcerias com órgãos públicos
e privados para execução de planos, intervenções dos eixos tradicionais, tais como projetos e
programas informacionais que visem a captação de recursos necessários ao fortalecimento
extensionista. Além disso, é possível pensar na aplicação e execução de políticas públicas e
políticas de inovação em consonância as estratégias de governos municipais, estaduais e
federais, além de organizações globais em desenvolverem estratégias de acesso à informação e
construção de novas práticas sociais, científicas e tecnológicas.
Quanto a quarta pergunta específica, “Quais e que tipos de parcerias são desenvolvidas
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entre a PROEX/UFCA e outros órgãos como a PRPI, PROGRAD, entre outros, para o
desenvolvimento das ações universitárias em geral?”, objetivou-se apreender suas articulações
internas entre os órgãos da UFCA.
Quadro 36 - CPEX: quarta questão específica
Participante
CPEX1

CPEX2

Resposta
“As parcerias estão sempre presentes em eventos que envolvem outras reitorias. Exemplo:
parceria com a PRPI no que diz respeito ás ações relacionadas a revista de extensão e
projetos de pesquisa, parceria com a PROGRAD no que diz respeito à cursos, PPC e
integralização da extensão”.
“A UFCA itinerante já mencionada é uma ação realizada em parceria com as Pró-Reitorias
de Cultura (Procult), Extensão (Proex), Pesquisa (PRPI) e Graduação (Prograd), o processo
de integralização da extensão para inserção das ações de extensão nos curriculos dos cursos
de graduação está sendo conduzido de forma conjunta pela PROEX/PROGRAD e todas as
ações promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão tem por mote a integral realização do
princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão e cultura”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Com tais respostas, as articulações com os demais órgãos da UFCA são estabelecidas a
partir dos objetivos das atividades e as funções exercidas seja pela PROGRAD, PROCULT,
PRPI etc. Do ponto de vista dos fundamentos humanos deve-se ter uma preocupação em relação
as finalidades das parcerias pelo qual compreende o utilitarismo cultural da informação, que
significa as formas como os setores atuam em prol de indicações que justifiquem os motivos
prévios pelos quais os sujeitos necessitam de informação, circunstância também conhecida por
determinismo informacional.
Por outro lado, as inter-relações entre informação e educação, considerando seu aspecto
político, incentiva a elaboração de programas, projetos e planos em parceira com os órgãos
mencionados para geração de ações e administração de valores humanos e cognitivos. Com
efeito, a competência da informação torna-se um elemento importante nessas proposições,
principalmente por estar sensivelmente preocupada em pensar questões teórico-pragmáticas de
aplicação a realidades diversas, seja cotidiana, profissionais e científicas, por exemplo,
alicerçado em fundamentos éticos os quais primam pelo desenvolvimento do conhecimento.
No que concerne a quinta questão, “Considerando as questões de interdisciplinaridade,
como a PROEX/UFCA tem dialogado e proposto integrações com o ensino e pesquisa nas ações
de curricularização dos cursos de graduação da universidade?”, essa teve o intuito de assimilar
a inclusão da interdisciplinaridade entre os pilares da UFCA concomitantemente à inserção da
extensão no currículo de seus cursos.
Quadro 37 - CPEX: quinta questão específica
Participante
CPEX1

Resposta
“A PROEX está sempre presente nos diálogos, estudando e debatendo o melhor para a
sociedade e para a sociedade”.
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CPEX2

“O processo da integralização da extensão vem ocorrendo de forma dialogada entre
PROEX/PROGRAD especialmente desde o ano de 2018. Foram realizadas inúmeras
reuniões de planejamento entre as duas pro-reitorias para definição do fluxo através do
qual ocorrerá a integralização na UFCA. O resultado disso foi a elaboração da resolução n
42/2019 da UFCA que trata da integralização na Universidade. A resolução foi
amplamente divulgada com os colegiados e Nucleos Docentes Estruturantes dos cursos ao
longo de visitas realizadas a cada um deles no ano de 2019 para o esclarecimento de
dúvidas e prestação de auxílio no processo de alteração dos PPCs dos cursos para
contemplar a integralização. No momento a resolução está sendo discutida pela
PROEX/PROGRAD a fim de que sejam inseridas alterações nas regras previstas a fim de
contribuir ainda mais para a realização eficiente do processo”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Verifica-se que a curricularização da extensão já é realidade na UFCA. Porém, não foi
ressaltado a contribuição do ensino e pesquisa, assim como as questões de interdisciplinaridade,
mesmo havendo uma atuação dos seus cursos nessa importante realização. Dessa maneira,
através da informação como fenômeno interdisciplinar, nos fundamentos científicos, é
possível que a PROEX/UFCA pense no diálogo entre o ensino e a pesquisa como categoria de
ação que condensa um conjunto de perspectivas pragmáticas didático-pedagógicas entre
disciplinas/cursos, propiciando apropriações histórico-epistemológicas que fortalecem as
práticas metodológicas do ponto de vista da curricularização da extensão no contexto
acadêmico-científico.
Do mesmo modo, as práticas para curricularização da extensão nos cursos de graduação
da UFCA devem efetivar os eixos tradicionais como resultados de política públicas primordiais,
no tocante ao atendimento das reais necessidades informacionais da sociedade. Isto posto, vale
ressaltar que a presença do fenômeno interdisciplinar nessa proposta de integração (ensino e
pesquisa) e prática curricular precisa atentar-se para os seguintes aspectos: ético (pensando no
benefício coletivo das ações); alteritário (pensamento recíproco); temporal (as formas de
integração podem mudar constantemente) e; espacial (ações contextuais e conforme os
interesses específicos).
Por fim, examinando as discussões sobre a atuação da CPEX, fica evidente a
necessidade da presença dos eixos informacionais para dinamizar a gestão dos eixos
tradicionais, interagir com a sociedade por meio da informação social, protagonismo social e
estabelecer parcerias internas e/ou externas a UFCA atentos ao utilitarismo digital e as
proposições de ações pelas inter-relações entre educação e informação. Em suma, o crescimento
político/institucional da PROEX/UFCA, está vinculado, sobretudo, com a articulação
estratégica e integrada de seus representantes institucionais (universidade, prática profissional
e
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para
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202

informação e economia da informação.
6.2.5 Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA)
Essa coordenadoria tem como função admitir, selecionar, registrar, monitorar e
certificar as ações de extensão, além da gestão do módulo da extensão no SIGAA. Com esse
escopo e compromisso, tem-se na primeira pergunta específica, “Como se dá a gestão da
informação na PROEX/UFCA, a partir dos seguintes pontos, a saber: pessoal, serviço, produtos
e a avaliação?”, a ideia do aspecto gerencial de suas atividades a serem analisadas sob a ótica
informacional.
Quadro 38 - CGA: primeira questão específica
Participante

CGA1

CGA2

Resposta
“As informações de ações de extensão são geralmente gerenciadas pela CGA/PROEX,
cuidando de informações desde o cadastro das propostas até a finalização com relatórios
finais. As avaliações para cadastro são realizadas por membros externos com experiência
em extensão universitária. Já as avaliações da execução das ações são realizadas por toda
a equipe da PROEX, como forma de incentivar o conhecimento de todos acerca de ações
executadas. A avaliação de dados de ações executadas para indicadores é realizada por um
outro setor, o Núcleo de Gerenciamento de Dados, que analisa de forma minuciosa os
resultados apresentados pelas ações de extensão, descritos em relatórios finais”.
“A gestão da informação é organizada da seguinte forma: os documentos e arquivos são
guardados em pastas físicas e virtuais, os dados são sistematizados em planilhas e
sistemas/plataformas informatizados. A equipe, sempre que necessário, recebe orientações
sobre a gestão desses documentos e uso dos sistemas e organização de planilhas, bem como
por treinamentos internos. Toda essa organização sistematização serve de base para que
possamos disponibilizar nossos serviços aos extensionistas: cadastro de ações e membros
de extensão, emissão de certificados e declarações, concessão de bolsas de extensão. A
equipe se reúne mensalmente para planejamento, organização e avaliação das demandas”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

É evidente a percepção sobre a gestão da informação atrelada diretamente ao seu
contexto organizacional. Observa-se que pouco é acentuado acerca do gerenciamento de
pessoal, serviços e produtos, circunstância presente também em alguns dos núcleos já
examinados. Por esse motivo, o eixo informacional - os fundamentos técnico-pragmáticos sob
o enfoque da gestão como informação estratégica, em mais uma oportunidade - viabilizarão
para a CGA um conjunto de atividades processuais como identificação de necessidades, pontos
fracos e fortes, tomadas de decisão, construção do conhecimento institucional e dinamização
das formas de aplicação desse conhecimento, seja de pessoal, serviços, produtos e avaliações.
A respeito da segunda questão específica, “Quais tecnologias as ações de extensão têm
disponibilizado as comunidades e criado?”, sua principal finalidade é examinar a
geração/acesso/uso das ferramentas tecnológicas para e pelas comunidades envolvidas.
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Quadro 39 - CGA: segunda questão específica
Participante
CGA1

CGA2

Resposta
“Como integrante da CGA/PROEX, não sei especificar de forma compiladas quais seriam
estas tecnologias. Acredito ser uma pergunta mais específica para o Núcleo de
Gerenciamento de Dados, que trabalha de forma mais aprofundada os dados das ações para
verificação dos indicadores em extensão”.
“A partir dos relatórios que já tive a oportunidade de ler na PROEX, pude perceber que
ações produzem tanto tecnologias sociais (exemplo: biodigestores), como produtos outros
tipos de produtos (manuais, cartilhas orientadoras relacionadas a temas variados, como
cuidados relacionados à saúde, por exemplo), dentre outros”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Com base nas respostas, entende-se que as ações extensionistas vêm criando tecnologias
sociais e produtos, meios de suma relevância para as questões de devolutiva as comunidades
envolvidas. Todavia, o desiderato da informação científica e tecnológica, aspecto dos
fundamentos técnico-pragmáticos, pode incentivar práticas intelectivas/cognitivas, assim como
a informação tecnológica, elemento estratégico do mercado permite a criação de produtos e
disponibilização de serviços para a sociedade. E, mediante o escopo científico e tecnológico, é
possível comunicar a informação e construir conhecimento
Tais fundamentos podem se refletir diretamente no desenvolvimento dos eixos
tradicionais. A CGA, através de cursos e oficinas, eventos, prestações de serviço e produção e
publicação acadêmica, é possível incentivar nas ações de extensão a elaboração de produtos de
informação físico e virtual, tais como manuais, guias, cartilhas, e-book, aplicativos, elaboração
de artigos, relatos de pesquisa, memorias científicas etc. Também, tais proposições devem
observar os critérios de usabilidade e gestão no sentido de contemplar as reais necessidades
informacionais das comunidades envolvidas.
A terceira pergunta específica, “Quais são as comunidades mais atendidas da região do
Cariri em relação as propostas de extensão?”, visou sondar a frequência das intervenções
extensionistas no segmento social, de saúde, educação, empresarial etc.
Quadro 40 - CGA: terceira questão específica
Participante
CGA1
CGA2

Resposta
“Temos uma grande demanda de propostas da área da saúde, seguidas por propostas da
área de educação. Há também editais específicos e/ou ações pontuais ao longo do ano para
atuação de projetos/programas de extensão em escolas públicas de ensino básico”.
“São atendidas diversas comunidades rurais na Região do Cariri, como também escolas,
Unidades Básicas de Saúde - UBS, hospitais, associações, dentre outras”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Depreende-se que a atuação dos eixos tradicionais é mais efetiva no contexto das
organizações escolares, mas que também ocorrem atividades nas unidades de saúde e centros
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sociais. A partir dessas mensurações, os fundamentos humanos, em especial a questão do
protagonismo social viabiliza um novo olhar para o desenvolvimento das áreas temáticas e
modalidade de atuação no âmbito da PROEX/UFCA. Ou seja, considera-se essencial o
atendimento das necessidades informacionais somada aos diversos contextos e segmentos da
sociedade, tais como o social, cultural, educacional, político/econômico, tecnológico e de
saúde. Além disso, deve haver uma interação entre os sujeitos em detrimento das resoluções
para essas lacunas.
Sobre a quarta pergunta específica, “Considerando as comunidades atendidas, quais são
as mais impactadas pelas ações de extensão em relação aos resultados promovidos, a quantidade
de ações e a criatividade (o que geraram) no âmbito das áreas temáticas (Comunicação; Cultura;
Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e
Trabalho) e as questões de informação (processuais, gerenciais, tecnológicas, linguísticas;
questões voltadas para a cultura, política/economia, educação, memória; questões científicas e
de ética)?”, buscou-se averiguar os serviços e produtos gerados pelas ações de extensão e como
se relacionam com as questões informacionais.
Quadro 41 - CGA: quarta questão específica
Participante
CGA1

CGA2

Resposta
“Acredito que pela grande quantidade de ações em Saúde, muitas delas atuando em
hospitais, mas também em escolas da região, além dos próprios projetos/programas na área
de educação e das ações institucionais da PROEX no tocante a levar a UFCA até as escolas
(como a UFCA Itinerante e seus editais específicos), uma das comunidades mais atendidas
é a de estudantes do ensino básico da região do cariri”.
“Acredito (sem um aprofundamento maior de estudos, mas baseada nas experiências no
setor) que as comunidades mais impactadas são as citadas no exemplo: comunidades
rurais, escolas, UBS, hospitais e associações. Acerca do que foi gerado, pelo que já pude
acompanhar seja em relatórios ou em apresentações em eventos internos, ressalto:
manuais, guias, cartilhas, tecnologias sociais, resultados de pesquisas c ientíficas, redes
sociais informativas”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Percebe-se que as comunidades mais impactadas pelas ações de extensão são as
organizações escolares e as unidades de saúde, intervenções diretamente vinculadas com as
áreas temáticas de educação e saúde e que geraram manuais, guias, cartilhas, tecnologias
sociais, resultados de pesquisas científicas e redes sociais informativas. Em se tratando das
questões informacionais, os aspectos tecnológicos, educacionais, de memória e científicos
podem ser visualizados por meio desses serviços e produtos gerados.
Focalizando nas questões informacionais, as áreas temáticas em consonância com as
ações executadas, podem cada vez mais impactar as comunidades atendidas, principalmente se
incluir as questões informacionais processuais, gerenciais, tecnológicas e linguísticas; de
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cultura, política/economia, educação, memória; e as questões científicas e de ética. Ou seja,
mediante os fundamentos técnico-pragmáticos, é possível pensar na proposição de serviços e
produtos adequados ao público atendido que contemplem, mediante o escopo dos fundamentos
humanos, os segmentos contextuais de atuação da sociedade, podendo tornar concreto e ético
os resultados das atividades através de relatos de pesquisa, desenvolvimento de aplicativos e
outros recursos tecnológicos.
Para a última pergunta, “A partir das atividades de extensão, o que essas geram em
relação a produção de conhecimentos bibliográficos (artigos, livros, relatos de experiência),
documentais (produtos, manuais, portarias, resoluções e normativas em geral), produção de
serviços e experiências empreendedoras?”, tencionou-se visualizar e apreender as práticas de
produção e registro das atividades desempenhadas na PROEX/UFCA.
Quadro 42 - CGA: quinta questão específica
Participante

CGA1

CGA2

Resposta
“A PROEX/UFCA incentiva a criação de produtos de extensão pelas ações de extensão
executadas. Em seus eventos anuais há sempre a apresentação de trabalho, relatos de
experiência, desenvolvimento de artigos, etc. Há também uma revista própria recém
criada, que recebe artigos sobre extensão universitária. Para maiores informações sobre
estes e outros produtos de. O eventos são tratados pela CIFA/PROEX, enquanto a revista
é de atribuição da CPEX/UFCA. Esta última é responsável ainda pela produção
documental citada na pergunta”.
“Penso que, pela vasta quantidade de ações vinculadas à PROEX, elas produzem muito
conhecimento bibliográfico, em especial publicações científicas. Em termos documentais,
elas também produzem cartilhas, manuais, catálogos, etc. Em relação à produção de
serviços, há muitas ações que atuam auxiliando a comunidade em serviços de grande
relevância, tais como: orientação para construção assistida de suas moradias, atendimento
médico, cursos preparatórios para o Enem e vestibulares, orientação sobre educação
financeira, empresas juniores, etc.”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Verifica-se que a PROEX/UFCA atuação de forma efetiva através da produção de
conhecimentos bibliográficos (relatos de experiência, artigos, revista de extensão), documentais
(focalizando em produtos e manuais) e de serviços (atendimento médico, cursos) e experiências
empreendedoras (empresas juniores). Tais propostas de ações podem ser ampliadas pela
perspectiva dos fundamentos técnico-pragmáticos no contexto da informação científica
tecnológica, pois além da elaboração de serviços e produtos, é essencial definir técnicas,
estratégias e aplicações metodológicas visando trazer novas perspectivas de atuação acadêmicoprofissional à extensão.
Outrossim, é relevante destacar o papel dos fundamentos humanos através das interrelações semânticas e a construção processual de sentidos da informação e memória,
aspectos que devem ser considerados catalizadores nos eixos tradicionais da extensão. Pois,
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viabilizam a reflexão a respeito da materialização informacional semantizada na condição de
documentos, na preservação e conservação da memória, tendo em vista que essa auxilia nas
possibilidades individuais e coletivas de produzir informações, ou seja, gerar novas
perspectivas de serviços e produtos físicos e virtuais das ações extensionistas da
PROEX/UFCA.
Por fim, em relação a atuação da CGA, os eixos informacionais possuem um leque de
práticas fundamentais ao desenvolvimento de suas atividades institucionais e o incentivo a
comunidade da UFCA em desenvolver os eixos tradicionais, sendo as áreas temáticas e
modalidades de atuação numa visão coletiva, interacionista e que possibilite a
construção/apropriação de conhecimento. As questões informacionais processuais, gerenciais,
tecnológicas e linguísticas, de cultura, política/economia, educação, memória, científicas e de
ética, envidam a PROEX/UFCA múltiplas perspectivas de planejar/desenvolver/executar as
práticas de informação com maior envergadura técnica, pragmática, pedagógica, humana e
científica.
6.2.6 Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações (CIFA)
Tem o objetivo de integrar as ações de extensão a um diálogo interdisciplinar e
transdisciplinar com ONGs, associações, institutos, escolas, entre outros, bem como na
promoção de intercâmbios de extensão e de eventos. De acordo com tais finalidades, a primeira
pergunta específica, “De que maneira é realizada a gestão da informação para formalização de
parcerias com outras instituições públicas e privadas voltadas para educação, cultura, meio
ambiente, Ciência & Tecnologia etc., além de instituições alternativas como ONGs e órgãos de
classe?”, teve o intuito de entender as estratégias utilizadas pela CIFA para o estabelecimento
dessas supostas parcerias.
Quadro 43 - CIFA: primeira questão específica
Participante

CIFA1

CIFA2

Resposta
“As parcerias com a comunidade estabelecidas no âmbito da CIFA são efetivadas
principalmente a partir de Editais, termos de parceria e comunicação institucional. Para
realização das ações, a equipe da Coordenadoria partilha processos decisórios e ações
efetivas junto a comunidade interna e externa. A cada ano, o conjunto de processo que
envolvem as atividades de planejamento e atuação da CIFA geram recursos informacionais
impressos, digitais e multimídia que são arquivados, sobretudo em DRIVES que podem
ser acessados pelas equipes de acordo com suas necessidades, podendo servir de
parâmetros para ações futuras e/ou como elementos para construção de avaliação de
programas e material de propaganda institucional”.
“A aquisição de informações é efetivada a partir da ação de várias fontes, compartilhadas
entre as diretorias que compões a PROEX. Diante do número reduzido de pessoal, existe
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CIFA3

certa rotatividade na organização e distribuição das informações necessárias par a
formalização de parcerias. Sendo possível repensar alguns fluxos de arquivamento”.
“A implementação de tecnologias melhora o fluxo da troca de informações e todos os
processos organizacionais da CIFA por meio do site, redes sociais, são firmado pa rcerias
para ofertas de projetos e programas. A gestão da informação é fundamental para organizar
os conteúdos, fluxos, dados e segurança das informações”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

A gestão da informação foi abordada como sendo essencial para a organização de
conteúdo, fluxos, dados e segurança das informações. Em relação as formas de se estabelecer
parcerias, foi mencionado que os editais, termos de parceria e comunicação institucional são os
principais meios para tal finalidade. Nesse sentido, a gestão como informação estratégica,
enfoque dos fundamentos técnico-pragmáticos, é fundamental para que a CIFA possa
expandir as perspectivas de organização, definição e planejamento de estratégias para a
concretização de convênios com instituições públicas, privadas e/ou alternativas.
Do mesmo modo, a ideia de parcerias deve ser algo presente não somente nas atividades
institucionais da CIFA, mas no desempenho dos eixos tradicionais através das ações
extensionistas. Isto posto, os convênios podem ocorrer seja com cursos da UFCA ou das demais
instituições públicas e/ou privadas; parcerias entre docentes e discentes; parcerias entre órgãos
de classe e a universidade; parceria entre universidade e os profissionais que atuam no mercado
etc.
A segunda pergunta específica, “Quais ações pluridisciplinares (dialogando com as
ideias educacionais, culturais, políticas e econômicas) e interdisciplinares (envolvendo nas
propostas extensionistas mais de um curso de graduação em diálogo com outras comunidades)
a comunidade interna da UFCA tem desenvolvido?”, vislumbrou captar o diálogo pluri e
interdisciplinar no contexto das ações extensionistas da PROEX/UFCA.
Quadro 44 - CIFA: segunda questão específica
Participante

CIFA1

CIFA2

CIFA3

Resposta
“As ações de extensão relacionadas ao Edital UFCA Itinerante, viabilizado pela CIFA, são
propostas por docentes dos mais diversos cursos e centros da UFCA. Destaca-se, nas
últimas duas edições do UFCA Itinerante, ações que propuseram importantes intervençõ es
voltadas para a saúde física e mental dos alunos de ensino médio, além de ações voltadas
para orientação profissional, literatura, direitos humanos e meio ambiente. Em todas essas
ações observa-se o diálogo entre proposições de ordem educacional, econômica e cultural.
Por outro lado, as ações mais recentes se mantém, em geral, circunscritas aos cursos dos
docentes propositores”.
“Ocupo função na PROEX há pouco tempo. Nesse período, identifiquei muitas iniciativas
diferentes. São várias as propostas de extensão que propõem aos discentes e docente o
aprofundamento de questões referentes aos cursos dos quais fazem parte. Algumas vezes
a proposição de extensão até extrapola o currículo da graduação na qual os extensionistas
estão inseridos. No entanto, não tive a oportunidade de observar muitas iniciativas
envolvendo mais de um curso de graduação no mesmo projeto”.
“A UFCA Itinerante na Rede foi uma alternativa criada para que as ações do projeto UFCA
Itinerante pudessem continuar no contexto marcado pela pandemia. Tem parceria com
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diversas escolas de Ensino Médio da rede pública de toda a região do Cariri e dialoga com
ideias educacionais, culturais, políticas e econômicas”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Foi destacado, como principal ação da PROEX/UFCA em dialogar com as práticas
pluridisciplinares e interdisciplinares, a UFCA itinerante como uma rede a qual integra as ideias
educacional, culturais, políticas e econômicas inseridas nas intervenções extensionistas
executadas pelos múltiplos cursos de graduação nas comunidades da região do Cariri. Ademais,
ressalta-se a proposição da extensão para além das práticas incluídas nos seus respectivos
currículos.
Mediante tais assertivas, nos fundamentos científicos da informação, à respeito da
concepção científico-natural e científico social, é relevante frisar que essas parcerias
interdisciplinares entre os cursos das ciências naturais e sociais da UFCA devem gerar
produções contextuais e de caráter coletivo. Ou seja, sem isolacionismo, visando satisfazer
necessidades e construir novas práticas representacionais e tecnológicas seja por meio de
projetos, programas, cursos e oficinas, eventos dentre outras ações dos eixos tradicionais.
Nesse contexto dos fundamentos científicos, a pluridisciplinaridade deve fortalecer as
ações de extensão dos eixos tradicionais no sentido de que as áreas temáticas (Comunicação,
Cultura, Educação, Meio Ambiente etc.) sejam contempladas sem isolacionismo, mas de forma
que, por exemplo, que a Educação e a Comunicação possam se fazerem presentes nas
proposições de projetos e programas. Quanto à interdisciplinaridade, essa atua como
complemento a afunilamento da pluridisciplinaridade no que se refere as interações e
contribuições recíprocas entre as disciplinas da UFCA para realização dessas práticas de
extensão.
Dando continuidade as indagações, em se tratando do terceiro questionamento
específico, “Quais são as atividades desenvolvidas para fomentar a Extensão Universitária para
além dos seus intramuros, fazendo a sociedade pensar, questionar, compreender e se apropriar
de informações seja da UFCA e/ou dos seus cursos?”, objetivou-se traçar que tipo de práticas
são efetivadas para que a PROEX/UFCA alcance sua comunidade externa e se apropriem das
mensagens.
Quadro 45 - CIFA: terceira questão específica
Participante
CIFA1

Resposta
“Por meio do Programa UFCA Itinerante a PROEX propõe aos docentes e estudantes da
UFCA a participação direta nas comunidades escolares da Região do Cariri. Nele, docentes
da UFCA propõe ações de extensão que serão efetivadas nas escolas de ensino médio
atendidas pelo Edital. Contando com participação de bolsistas remunerados e voluntários,
a cada ano o edital atende municípios diferentes da Região do Cariri. Os projetos do UFCA
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CIFA2

CIFA3

Itinerante atendem alunos de ensino médio promovendo oficinas, palestras e atend imentos
de modo a enriquecer o diálogo UFCA - sociedade, ao mesmo tempo em que reforçam a
formação acadêmica dos discente envolvidos, propagam informações sobre a UFCA e
fomentam ensino, cultura, pesquisa e extensão no espaço escolar”.
“O Programa UFCA Itinerante, desenvolvido no âmbito da CIFA/PROEX, se destaca entre
os esforços para tornar a UFCA mais próxima da comunidade local. O programa seleciona
projetos de extensão desenvolvidos pelos diversos cursos da UFCA, concede bolsas e
cadastra voluntários que vão atuar nas escolas de ensino médio da Região do Cariri
cearense. Cada projeto tem uma proposta diferente, mobilizando aspectos diversos da
formação dos discentes da UFCA. Além disso, o processo seletivo dos projetos que vão
compor o UFCA Itinerante preza pela participação das escolas que serão atendidas. Desse
modo, conseguimos nos aproximar não só dos secundaristas da Região, mas também do
corpo docente e diretores das escolas. Por fim, percebemos que professores e alunos da
UFCA, mas também os servidores e colaboradores da PROEX, têm a oportunidade de
expandir sua experiência Universitária conhecendo os meandros da educação na Região e
o território que constroem enquanto universidade”.
“Curso de Capacitação para extensionistas que tem como objetivo apresentar como as
ferramentas digitais podem ser utilizadas para gerenciar e divulgar eventos de Extensão
Universitária. EDITAL PRÊMIO VOCÊ FAZ A EXTENSÃO que tem como finalidade
reconhecer os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes da UFCA em ações de extensão,
que atuam como protagonistas de sua própria formação técnica associada à competência
política e social, dialogando com o Objetivo Estratégico de número dois (OE-2). EDITAL
CHAMADA PARA TRABALHOS que objetiva mostrar os trabalhos desenvolvidos pelos
estudantes da UFCA em ações de extensão, dialogando com o Objetivo Estratégico de
número dois (OE-2) do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFCA:
Formação de pessoas capazes de participar em ações transformadoras da sociedade”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Evidencia-se o programa UFCA Itinerante como a principal atividade/serviço para
fomentar a Extensão Universitária na sociedade e fazer refletir sobre múltiplas questões por
meio de projetos, cursos e programas as comunidades de localidades diferentes do Cariri. Além
disso, destaca-se o edital Prêmio Você Faz a Extensão e o edital de chamada para trabalhos com
propósitos de alcançarem os intramuros da UFCA em direção à sociedade. Logo, para
dinamizar essa relação entre a PROEX/UFCA e a sociedade, vale destacar, como proposta dos
eixos informacionais e enfoques dos fundamentos humanos, a informação social e o
protagonismo social.
A princípio, através da informação social, a CIFA pode estabelecer estratégias dos
estudos de usuários para perceber as necessidades informacionais de cultura, educação,
economia/política, saúde etc., determinando, dessa maneira, uma interação entre os sujeitos em
detrimento das resoluções para essas lacunas, mediante o direcionamento dos eixos tradicionais,
projetos, cursos, eventos dentre outras modalidades envidadas pelas áreas de atuação da
extensão. Já no protagonismo social, será possível incumbir nas propostas extensionistas
direcionadas a sociedade o estímulo ao ato de pensar, questionar, compreender e se apropriar
das informações partilhadas.
No que corresponde a terceira indagação específica, “Que instituições/comunidades
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externas públicas (escolas, universidades, associações, institutos, bibliotecas), privadas
(escolas, faculdades, associações, institutos), alternativas (ONGs) e comunitárias (órgãos
informais) a PROEX/UFCA tem feito parcerias?”, pretendeu-se estabelecer um panorama de
sua atuação através de parcerias nos mais diversos segmentos da sociedade.
Quadro 46 - CIFA: quarta questão específica
Participante

CIFA1

CIFA2

CIFA3

Resposta
“No âmbito das ações da CIFA são efetivadas parcerias principalmente com escolas de
ensino médio da Região do Cariri por meio do Programa UFCA Itinerante. Há também o
atendimento de um público mais amplo por meio do UFCA Itinerante Global. Essas ações,
no entanto, foram impactadas por conta da pandemia de COVID. Desde o ano passado o
programa UFCA Itinerante vem sendo viabilizado apenas por ações remotas. Nesse
contexto, a UFCA Global não será realizada em 2021”.
“O foco de relação externa no âmbito da CIFA, coordenadoria da qual faço parte, são as
escolas de ensino médio da região do Cariri”.
“Secretaria de Educação do Estado do Ceará, atualmente em tais escolas: E.E.M José
Bezerra de Menezes; E.E.M.T.I Presidente Geisel Polivalente; E.E.M.T.I Estado da Bahia;
E.E.M.T.I Prefeito Raimundo Coelho; E.E.M Gov. Adauto Bezerra; E.E.E.P Irmã Ana
Zélia da Fonseca; E.E.M Prof. Maria Afonsina Diniz; E.E.M.T.I LICEU Prof. José Teles
de Carvalho; Escola Padre Amorim; EEFM Antônio Mota”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

As respostas indicam que dentre as instituições/comunidades externas públicas
mencionadas, são nas organizações escolares que as ações extensionistas da PROEX/UFCA
ocorrem de maneira mais efetiva. Contudo, ampliar o campo de atuação é fundamental tanto
para contemplar as necessidades informacionais de outros segmentos da sociedade como gerar
novas práticas/serviços e produtos. Dessa maneira, é possível propiciar uma maior visibilidade
para a Extensão Universitária enquanto dimensão comprometida para o desenvolvimento
social, intelectivo e solidário da sociedade.
Seguindo essa linha de raciocínio, através dos fundamentos técnico-pragmáticos, com
foco na relação da informação nos centros/unidades de informação, na perspectiva
pragmática, a PROEX/UFCA através da CIFA pode-se valer do pragmatismo estratégico o
qual revela o significado processual e interacionista dos convênios. Por conseguinte, amplia-se
as noções quanto a sua atuação, engendrando parcerias em organizações humanas, técnicas e
na promoção de serviços em diversos espaços e suportes: social, artístico, gerencial,
tecnológico, preservacional.
Nesse sentido, com o pragmatismo paradigmático é possível considerar a realidade
social global ou local no tocante aos possíveis convênios efetivados. Logo, é de suma
importância contemplas as instituições/comunidades externas públicas (escolas, universidades,
associações, institutos, bibliotecas), privadas (escolas, faculdades, associações, institutos),
alternativas (ONGs) e comunitárias (órgãos informais) para desempenho dos eixos tradicionais,
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ou seja, os projetos, programas, cursos, eventos, prestação de serviços e produção e publicação
acadêmica alinhados as áreas temáticas e propósitos das instituições selecionadas.
Por fim, tem-se a quinta pergunta específica, “Como se dá o desenvolvimento de
parcerias com ambientes de informação, tais como arquivos e bibliotecas internos (da
universidade) e externos (de outras instituições)?”, a qual teve o intuito de averiguar as possíveis
relações e aproximações da PROEX/UFCA com as bibliotecas dessa instituição e demais
ambientes de informação para além de seus intramuros.
Quadro 47 - CIFA: quinta questão específica
Participante
CIFA1
CIFA2
CIFA3

Resposta
“Ao meu ver, sendo novata na CIFA, acredito que essa possibilidade pode render bons
frutos para as ações de extensão. Como historiadora, vejo enorme potencial nessa
possibilidade”.
“Julgo importante o desenvolvimento de parcerias entre a Proex e ambientes de
informação. No entanto, devido ao pouco tempo de atividade na PROEX, não possuo
informações sobre tais possibilidades”.
“As parcerias são mantidas para normalização, Catalogação, Informação, Organiza ção de
dados, divulgação da Pró-Reitoria, interno e externamente”.
Fonte: resultados de pesquisa (2021).

Depreende-se que as parcerias da PROEX/UFCA se dão internamente com as
bibliotecas universitárias da instituição, no sentido da oferta dos serviços de normalização,
catalogação, informação, organização de dados e divulgações internas e externas. Todavia, é
possível que a PROEX/UFCA fortaleça essas parcerias sob o olhar da informação em
bibliotecas e arquivos, enfoque dos fundamentos humanos, para propor e dinamizar as
possíveis contribuições se utilizando dos eixos tradicionais que ampliam as formas de atuação
conjunta.
No contexto do Sistema de Bibliotecas da UFCA, é fundamental o uso do espaço físico
das bibliotecas e virtual (redes sociais, blogs, sites, canais no YouTube, aplicativos etc.) para
consagração de serviços e produtos extensionistas, a saber:
a) serviços de referência físico e virtual (alerta informacional sobre itens de extensão e
aspectos da ciência e práticas extensionistas e científicas);
b) serviços de informação utilitária físico e virtual (dos aspectos cotidianos da extensão
contemplando as questões temáticas nas áreas do conhecimento da UFCA);
c) produtos de informação físico e virtual (elaboração de guias, manuais para acesso a ebook, periódicos e anais de eventos da extensão, construção de aplicativos de acesso à
informação extensionista, criação de repositório institucional para cadastro da produção
científica);
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d) ações culturais (eventos, cursos, programas e projetos que valorizem a cultura das
comunidades extensionistas);
e) preservação da memória (no sentido de fortalecer a política de organização da
informação e registro em catálogos).
A respeito do arquivo, é importante ressaltar que a PROEX/UFCA considere sua
atuação para além de um viés preservacionista, mas se sobressaindo como uma atividade
intelectual. Tal proposta envolve a organização de documentos, criação e uso adequado de
softwares de recuperação de documentos, especialização humana no trato com os documentos
e suas formas de mediação as quais auxiliam nos processos decisórios individuais e
organizacionais (SILVA, 2014). Além disso, a gestão de documentos é uma atividade essencial
na otimização dos fluxos informacionais da PROEX/UFCA, necessitando de profissionais
especializados, documentos e tecnologias para organização do arquivo.
Em linhas gerais, nota-se que os eixos informacionais são fundamentais na otimização
das atividades institucionais da CIFA e no incentivo e execução dos eixos tradicionais. Com
esse escopo e compromisso, as questões de gestão estratégica da informação, as concepções de
interdisciplinas, pluridisciplinaridade, perspectiva social e o protagonismo da informação, o
enfoque pragmático e o olhar informacional em bibliotecas e arquivos, são fatores primordiais
para o estabelecimento de múltiplas parcerias, dinamização das propostas extensionistas pela
ótica do diálogo, integração e interação entre os cursos e as modalidades/eixos temáticos da
Extensão Universitária.
Além disso, é possível vislumbrar o quão importante para a PROEX/UFCA é o
estabelecimento de conexões com os múltiplos segmentos da sociedade. Isto posto, vale
reforçar a necessidade em pensar nas lacunas informacionais de sua comunidade interna e
instituições/comunidades externas públicas (escolas, universidades, associações, institutos,
bibliotecas), privadas (escolas, faculdades, associações, institutos), alternativas (ONGs) e
comunitárias (órgãos informais), dessa maneira, pode-se empreender os princípios de
informação/extensão no que tange a oferta de educação, cultura, política/economia, saúde e
tecnologia.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como considerações finais de uma pesquisa, o pesquisador deve apontar uma
multiplicidade de questões. Em específico, este momento se propõe a realizar alguns
apontamentos sobre a problemática e o alcance dos seus respectivos objetivos, respaldado no
conjunto de discussões e reflexões conteudistas sobre a vertente definida, assim como enfatizar
a importância do produto informacional para o Mestrado Profissional e para a sociedade de um
modo geral.
As discussões da presente pesquisa têm sido focalizadas para atender ao objetivo geral
da pesquisa e responder a pergunta-problema: Como pensar a proposição de um serviço de
informação para dinamização das atividades da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Federal do Cariri? A partir das discussões epistemológicas delineadas no referencial teórico e
constatações da análise de dados, a construção do serviço de informação para dinamizar as
atividades da PROEX/UFCA tem por base os serviços biblioteconômicos informacionais em
diálogo com os fundamentos da informação e os eixos tradicionais da Extensão Universitária.
Naquilo que concerne as constatações sobre os objetivos da pesquisa, iniciando pelos
específicos, algumas questões serão evidenciadas. No primeiro, as discussões sobre os
fundamentos da Extensão Universitária através de perspectivas teórico-conceituais,
contemplando a proposição de elementos relacionais à Biblioteconomia, destaca-se o desiderato
epistemológico dessa dimensão como fundamento conceitual, fenômeno de política pública, de
inclusão, interdisciplinar e do enfoque acadêmico-curricular, fortalecendo a perspectiva
científica e legislativa da extensão, tornando-a mais consistente, sólida, respaldada, pensada
como uma política de ação propriamente dita.
As reflexões/definições dos eixos tradicionais da extensão (modalidades de atuação e as
áreas temáticas) evidenciou uma variedade de elementos relacionais à Biblioteconomia,
abarcando aplicabilidades temáticas e empíricas nessa relação teórico-prática. Quanto aos eixos
informacionais, o cerne das discussões denota que a informação possui abordagens específicas
as quais podem ser aplicadas a Extensão Universitária. Dessa forma, efetivou-se uma identidade
extensionista, mediante sua abrangência temática e uma identidade informacional, a partir dos
fundamentos biblioteconômicos.
No que tange a terceira e última seção do referencial teórico, as discussões foram
focalizadas em como as PROEX atuam com as questões dos eixos tradicionais e informacionais
(considerando a informação institucional de elementos evidentes e subjacentes presentes nos
sites) e de quais maneiras a Biblioteconomia pode contribuir no sentido institucional através
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dos eixos informacionais, evidenciando a capacidade de atuação da área para com a extensão.
Constatou-se que as PROEX podem aprimorar suas atividades mediante o caráter científico da
informação, em virtude disso, foi abordado, através dos principais tópicos dos fundamentos
técnico-pragmáticos, humanos e científicos, as múltiplas possibilidades de fortalecimento e
dinamização de suas práticas.
Quanto à identificação/análise das atividades da PROEX/UFCA no campo da
informação, é possível perceber sua presença nas práticas de tratamento e organização de dados
e uso das tecnologias digitais para operacionalização de serviços, bem como a difusão das ações
extensionistas nos seus canais de comunicação. Além disso, observa-se que seus núcleos e
coordenadorias, mesmo com as funções bem definidas e sistematizadas, podem
expandir/fortalecer as atividades através de enfoques dos fundamentos biblioteconômico
informacionais nos eixos tradicionais.
Com efeito, o atendimento do objetivo geral da pesquisa que propõe o serviço de
informação a PROEX/UFCA como maneira de dinamizar suas atividades foi consolidado ao
compreender as necessidades desse órgão. O Serviço de Difusão da Informação (SDI), produto
informacional oriundo da presente pesquisa, constitui um conjunto de outros serviços
biblioteconômicos os quais atuam com informação, seja de referência, informação utilitária,
disseminação seletiva, educação de usuários etc., e busca contribuir nessa otimização das
atividades da PROEX/UFCA.
O SDI foi construído diante das discussões dos eixos biblioteconômicos informacionais
(fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos) e eixos tradicionais da extensão
(sendo os programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços). Dessa
maneira, busca-se contemplar uma visão holística de como as tipificações dos serviços
supramencionados podem ser implementados na PROEX/UFCA e pensados para outras Próreitorias da respectiva universidade. Além disso, considera-se uma contribuição do
PPGB/UFCA à PROEX, destacando a Biblioteconomia como catalisadora no sentido de
fornecer fundamentos essenciais para potencializar as atividades extensionistas.
Como constatações gerais da pesquisa, as interlocuções teórico-pragmáticos que
dimensiona as múltiplas relações entre a Extensão Universitária e a Biblioteconomia
desencadeiam um campo profícuo de estudos e práticas profissionais. Os eixos tradicionais
propiciam à essa área uma rede de nicho temáticos potencial para o desempenho de suas práticas
informacionais e ampliação de mercado. Do mesmo modo, a contribuição dos eixos
biblioteconômico informacionais para Extensão Universitária propiciam um novo olhar para a
atuação das Pró-reitorias de Extensão, pois são fundamentos contextuais de uma efervescência
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epistemológica em grau elevado de consistência que podem respaldar cientificamente,
dinamizar e elevar o potencial de suas atividades promovendo impacto para as comunidades
envolvidas.
Nesse contexto, torna-se evidente o potencial da Biblioteconomia no que tange o seu
diálogo com outras áreas do conhecimento e segmentos da sociedade. É inerente do seu fazer a
produção/reprodução de norteadores temático-aplicativos contextualistas. Levando em
consideração a premissa do Mestrado Profissional, cada vez mais pode-se vislumbrar propostas
efetivas e sólidas diante do mercado informacional da área, posto isto, é imprescindível refletir
sobre a qualidade dos produtos em relação ao seu conteúdo seja informacional, educacional,
cultural ou de entretenimento, assim como nas possíveis aplicações profissionais no mercado,
condição essencial a qual evidencia o reconhecimento da atuação da Biblioteconomia nos mais
diversos segmentos da sociedade.
Finalmente, a expectativa é que esta dissertação possa contribuir para a construção
teórica-epistemológica e pragmática da Biblioteconomia, principalmente no que tange às
questões práticas dos serviços informacionais (considerando os fundamentos informacionais)
nas aplicações profissionais de maneira efetiva. Pelo caráter interdisciplinar do PPGB/UFCA,
é válido a proposição de articulações desses serviços com outros campos do conhecimento
tendo como foco as práticas profissionais de áreas como Pedagogia, Administração etc. para
solução de problemas ou elaboração de novas técnicas e/ou instrumentos.
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APÊNDICE A - Roteiro do questionário

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA - PPGB
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA - MPB
Perguntas gerais
1) Explique como você entende a cultura organizacional11 da PROEX/UFCA?
2) Quais são os principais serviços e produtos oferecidos pela PROEX/UFCA?
3) Como são formulados e implementados os serviços e produtos da PROEX/UFCA?

11

Conforme Lacombe e Heilborn (2003), a cultura organizacional compreende um conjunto de crenças e atitudes
da organização em relação: à importância das pessoas; aos valores éticos e morais; à competição interna; à
orientação para o mercado e produção; à capacidade de ação e de adaptação às mudanças externas.
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Perguntas específicas por núcleo e coordenadoria
Núcleo Gestor (possui uma visão geral da PROEX): é responsável por planejar e assessorar
as atividades administrativas da PROEX. É sua função receber as demandas dos coordenadores
dos projetos e redirecioná-las à equipe PROEX, auxiliar na execução financeira de recursos
recebidos por projetos e programas de extensão aprovados em edital PROEXT/MEC e
operacionalizar financeiramente as bolsas e recursos destinados à passagem diária.
1) Como é gerenciado a organização da informação da PROEX/UFCA?
2) De que maneira ocorre a gestão da informação na PROEX/UFCA, a saber: a) de pessoal; e
b) serviço?
3) O que a PROEX/UFCA tem criado em relação a serviços e produtos para a comunidade
interna e externa?
4) Comente sobre a gestão social da informação na PROEX/UFCA (aspectos éticos, pluralidade
e diversidade da universidade).
5) No que se refere aos órgãos da administração federal, especifique quais as relações da
PROEX/UFCA com o MEC.
Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão: é responsável pela manutenção dos
canais e ferramentas de comunicação da PROEX, promovendo a difusão das ações de extensão,
acompanhando os dados da extensão produzidos pela PROEX, aprimorando o site, redes sociais
da PROEX e desenvolvendo materiais informativos sobre as ações da PROEX para a
comunidade interna e externa.
1) Como é realizado o processo de mediação e disseminação da informação através dos meios
de comunicação presenciais (atividades de campo) e virtuais (ferramentas tecnológicas, tais
como o e-mail, sites, redes sociais etc.)?
2) De que forma ocorre o processo de gestão de divulgação, considerando: a) questões de acesso
e uso as tecnologias; b) facilitação da linguagem no conteúdo; c) parcerias com ambientes de
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informação como o arquivo e o Sistema de Bibliotecas da Universidade; d) divulgação de
memória; e) questões culturais, política/economia, educacionais; f) e a ética?
3) Levando em conta as questões sociais da comunidade interna e externa da UFCA, difundidas
seja através de editais, formulários e ações em geral, como a PROEX observa a apropriação das
informações difundidas pelas comunidades?
4) Considerando a função desse núcleo, qual a importância de se preservar a memória
institucional da PROEX/UFCA a partir dos registros de suas ações?
5) Tendo em vista que as publicações englobam uma diversidade de questões de autoridade de
conteúdo, formas de acesso e uso, como é trabalhado as questões éticas nos processos de
divulgação e difusão de conteúdo?
Núcleo de Gerenciamento de Dados (gestão voltada para as tecnologias):
1) Como se dá a atuação com tecnologias de informação e comunicação? Possuem softwares,
aplicativos ou instrumentos tecnológicos para dinamizar as atividades seja em relação a
estruturação das ações e/ou de produção a partir dessas ações?
2) De que forma ocorre a gestão dos processos dos sistemas da PROEX/UFCA (contemplando
as questões de produção, organização, difusão e a presença da ética nos sistemas)?
3) No processo de inserção de informações nos sistemas tecnológicos digitais (software, base
de dados e sistemas em geral), como se articula as questões: a) do acesso (direito potencial de
uso); b) da busca (atividade para o uso); e c) da recuperação (materialização das possibilidades
do uso)?
4) Quais tipos de informações são concebidas para a comunidade interna e externa da UFCA
no que se refere as questões de softwares e aplicativos (considerando a usabilidade,
acessibilidade e integração junto as comunidades)? Que tipos de treinamentos são ofertados
(cursos, oficinas, palestras etc.)?
5) Como os aspectos éticos influenciam no processo de gerenciamento de dados?
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Coordenadoria de Políticas de Extensão (CPEX) (contribuições dos eixos informacionais
para as ações dos eixos tradicionais): como objetivo, se articula com as demais Pró-Reitorias
numa visão unificadora entre ensino, pesquisa e cultura. É responsável pela regulamentação,
revisão e monitoramento da política de extensão de acordo com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), a fim de garantir que a extensão Universitária seja valorizada.
1) Como ocorre a gestão das áreas temáticas (Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e
Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho) e modalidades
de atuação (programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviço e produção e publicação
acadêmica) da extensão, no sentido de incluí-las nas políticas de extensão da PROEX/UFCA?
2) De que maneira as políticas de extensão da PROEX/UFCA buscam dialogar com a
comunidade interna e externa sobre todas e quaisquer necessidades informacionais
(processuais, gerenciais, tecnológicas, linguísticas; questões voltadas para a cultura,
política/economia, educação, memória; questões científicas e de ética; políticas públicas de
diversas ordens, como a saúde, ciência e tecnologia, política, economia e direitos humanos)?
3) Como a PROEX/UFCA articula suas demandas internas (com a reitoria da universidade) e
externas (órgãos municipais, estaduais, federais e instituições públicas, órgãos privados locais
e nacionais ou alternativas, de outras ordens) no sentido de valorização e captação de recursos
humanos, tecnológicos e financeiros?
4) Quais e que tipos de parcerias são desenvolvidas entre a PROEX/UFCA e outros órgãos
como a PRPI, PROGRAD, entre outros, para o desenvolvimento das ações universitárias em
geral?
5) Considerando as questões de interdisciplinaridade, como a PROEX/UFCA tem dialogado e
proposto integrações com o ensino e pesquisa nas ações de curricularização dos cursos de
graduação da universidade?
Coordenadoria de Gestão das Ações (lida com os processos, gestão institucional): tem
como função admitir, selecionar, registrar, monitorar e certificar as ações de extensão, além da
gestão do módulo da extensão no SIGAA.
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1) Como se dá a gestão da informação na PROEX/UFCA, a partir dos seguintes pontos, a saber:
pessoal, serviço, produtos e a avaliação?
2) Quais tecnologias as ações de extensão têm disponibilizado as comunidades e criado?
3) Quais são as comunidades mais atendidas da região do Cariri em relação as propostas de
extensão?
4) Considerando as comunidades atendidas, quais são as mais impactadas pelas ações de
extensão em relação aos resultados promovidos, a quantidade de ações e a criatividade (o que
geraram) no âmbito das áreas temáticas (Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça;
Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho) e as questões de
informação (processuais, gerenciais, tecnológicas, linguísticas; questões voltadas para a cultura,
política/economia, educação, memória; questões científicas e de ética)?
5) A partir das atividades de extensão, o que essas geram em relação a produção de
conhecimentos bibliográficos (artigos, livros, relatos de experiência), documentais (produtos,
manuais, portarias, resoluções e normativas em geral), produção de serviços e experiências
empreendedoras?
Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações (potencializar a questão científica, da
interdisciplinaridade): tem o objetivo de integrar as ações de extensão a um diálogo
interdisciplinar e transdisciplinar com ONGs, associações, institutos, escolas, entre outros; bem
como na promoção de intercâmbios de extensão e de eventos.
1) De que maneira é realizada a gestão da informação para formalização de parcerias com outras
instituições públicas e privadas voltadas para educação, cultura, meio ambiente, Ciência &
Tecnologia etc., além de instituições alternativas como ONGs e órgãos de classe?
2) Quais ações pluridisciplinares (dialogando ideias educacionais, culturais, políticas e
econômicas) e interdisciplinares (envolvendo nas propostas extensionistas mais de um curso de
graduação em diálogo com outras comunidades) a comunidade interna da UFCA tem
desenvolvido?
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3) Quais são as atividades desenvolvidas para fomentar a Extensão Universitária para além dos
seus intramuros, fazendo a sociedade pensar, questionar, compreender e se apropriar de
informações seja da UFCA e/ou dos seus cursos?
4) Que instituições/comunidades externas públicas (escolas, universidades, associações,
institutos, bibliotecas), privadas (escolas, faculdades, associações, institutos), alternativas
(ONGs) e comunitárias (órgãos informais) a PROEX/UFCA tem feito parcerias?
5) Como se dá o desenvolvimento de parcerias com ambientes de informação, tais como
arquivos e bibliotecas internos (da universidade) e externos (de outras instituições)?
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APÊNDICE B - Pré-teste do roteiro do questionário

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA - PPGB
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA - MPB
Roteiro do questionário
Perguntas gerais
1) Como se dá a cultura organizacional (e de pessoal) da PROEX/URCA?
2) Como são formulados e implementados os serviços e produtos da PROEX/URCA?
3) Quais são os principais serviços e produtos oferecidos pela PROEX/URCA?
4) Quantos programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço possui a PROEX/URCA
e como desenvolve cada modalidade? Especifique cada modalidade.
5) Quais atividades de extensão são vinculadas as políticas públicas da cultura, educação?
Perguntas específicas
1) Como é gerenciado a organização da informação e do conhecimento da PROEX/URCA?
2) De que maneira ocorre a gestão da informação na PROEX/URCA, a saber: a) de pessoal; e
b) serviço?
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3) O que a PROEX/URCA tem criado em relação a serviços e produtos para a comunidade
interna e externa?
4) Comente sobre a gestão social da informação na PROEX/URCA (aspectos éticos, pluralidade
e diversidade da universidade).
5) No que se refere aos órgãos da administração federal, qual é o nível de relação da
PROEX/URCA com o MEC?
6) Como é realizado o processo de mediação e disseminação da informação através dos meios
de comunicação presenciais (atividades de campo) e virtuais (ferramentas tecnológicas, tais
como o e-mail, sites, redes sociais etc.)?
7) De que forma ocorre o processo de gestão de divulgação, considerando: a) questões de acesso
e uso as tecnologias; b) facilitação da linguagem no conteúdo; c) parcerias com ambientes de
informação como o arquivo e as bibliotecas da Universidade; d) divulgação de memória; e)
questões culturais, política/economia, educacionais; f) e a ética?
8) Levando em conta as questões sociais da comunidade interna e externa da URCA, difundidas
seja através de editais, formulários e ações em geral, como a PROEX observa a apropriação das
informações difundidas pelas comunidades?
9) Considerando a função desse núcleo, qual a importância de se preservar a memória
institucional da PROEX/URCA a partir dos registros de suas ações?
10) Tendo em vista que as publicações englobam uma diversidade de questões de autoridade
de conteúdo, formas de acesso e uso, como é trabalhado as questões éticas nos processos de
divulgação e difusão de conteúdo?
11) Como se dá o trabalho com tecnologias da informação? Possuem softwares, aplicativos ou
instrumentos tecnológicos para dinamizar as atividades seja em relação a estruturação das
ações, de produção a partir dessas ações?
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12) De que forma ocorre a gestão dos processos dos sistemas da PROEX/URCA (contemplando
as questões de produção, organização, difusão e a presença da ética nos sistemas)?
13) No processo de inserção de informações nos sistemas tecnológicos digitais (software, base
de dados e sistemas em geral), como se articula as questões: a) do acesso (direito potencial de
uso); b) da busca (atividade para o uso); e c) da recuperação (materialização das possibilidades
do uso)?
14) Quais tipos de informações são concebidas para a comunidade interna e externa da URCA
no que se refere as questões de softwares e aplicativos (considerando a usabilidade,
acessibilidade e integração junto as comunidades)? Que tipos de treinamentos são ofertados
(cursos, oficinas, palestras etc.)?
15) Como os aspectos éticos influenciam no processo de gerenciamento de dados?
16) Como ocorre a gestão das áreas temáticas e modalidades de atuação, no sentido de incluílas nas políticas de extensão da PROEX/URCA?
17) De que maneira as políticas de extensão da PROEX/URCA buscam dialogar com a
comunidade interna e externa sobre todas e quaisquer necessidades informacionais
(processuais, gerenciais, tecnológicas, linguísticos; questões voltadas para a cultura,
política/economia, educação, memória; questões científicas e de ética; políticas públicas de
diversas ordens, como a saúde, ciência e tecnologia, política, economia e direitos humanos)?
18) Como a PROEX/URCA articula suas demandas internas (com a reitoria da universidade) e
externa (órgãos municipais, estaduais, federais e instituições públicas, órgãos privados locais e
nacionais, ou alternativas, de outras ordens) no sentido de valorização e captação de recursos
humanos, tecnológicos e financeiros?
19) Quais e que tipos de parcerias são desenvolvidas entre a PROEX/URCA e outros órgãos
como a PRPGP, PROGRAD, entre outros, para o desenvolvimento das ações universitárias em
geral?
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20) Considerando as questões de interdisciplinaridade, como a PROEX/URCA tem dialogado
e proposto integrações com o ensino e pesquisa nas ações de curricularização dos cursos de
graduação da universidade?
21) Como se dá a gestão da informação na PROEX, a partir dos seguintes pontos, a saber:
pessoal, serviço, produtos e a avaliação?
22) Quais tecnologias as ações de extensão têm disponibilizado as comunidades e criado?
23) Quais são as comunidades mais atendidas da Região do Cariri em relação as propostas de
extensão?
24) Considerando as comunidades atendidas, quais são as mais impactadas pelas ações de
extensão em relação aos resultados promovidos, a quantidade de ações e a criatividade (o que
geraram) no âmbito das áreas temáticas (Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça;
Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho) e as questões de
informação e conhecimento (processuais, gerenciais, tecnológicas, linguísticos; questões
voltadas para a cultura, política/economia, educação, memória; questões científicas e de ética)?
25) A partir das atividades de extensão, o que elas geram em relação a produção de
conhecimentos bibliográficos (artigos, livros, relatos de experiência), documentais (produtos,
manuais, portarias, resoluções e normativas em geral), produção de serviços e experiências
empreendedoras?
26) De que maneira é realizado a gestão da informação para a formalização de parcerias com
outras instituições, escolas, ONGs e outras associações?
27) Quais ações pluridisciplinares (dialogando ideias educacionais, culturais, políticas e
econômicas) e interdisciplinares (envolvendo nas propostas extensionistas mais de um curso de
graduação em diálogo com outras comunidades) a comunidade interna da URCA tem
desenvolvido?
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28) Quais são as atividades desenvolvidas para fomentar a Extensão Universitária para além
dos seus intramuros, fazendo a sociedade pensar, questionar, compreender e se apropriar de
informações seja da URCA e/ou dos seus cursos?
29) Que instituições/comunidades externa públicas (escolas, universidades, associações,
institutos, bibliotecas), privadas (escolas, faculdades, associações, institutos), alternativas
(ONGs) e comunitárias (órgãos informais) a PROEX/URCA tem feito parcerias?
30) Como se dá o desenvolvimento de parcerias com ambientes de informação, tais como
arquivos e bibliotecas internos (da universidade) e externos (de outras instituições)?
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APÊNDICE C - Produto informacional: Serviço de Difusão da Informação (SDI)
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA - PPGB
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA - MPB
ATUAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DA
BIBLIOTECONOMIA: PROPOSTA DE UM SERVIÇO DE INFORMAÇÃO PARA A
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Prezado(a) Senhor(a)
Esta pesquisa é sobre a Extensão Universitária e a contribuição que a Biblioteconomia,
por meio dos seus fundamentos de informação, pode propiciar as Pró-Reitorias de Extensão, e,
está sendo desenvolvida pelo pesquisador Antonio Marcos Ribeiro Frutuoso, discente do
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri, sob a
orientação do Prof. Dr. Jonathas Luiz Carvalho Silva.
Os objetivos do estudo são identificar e analisar as atividades da Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Federal do Cariri através do campo da informação. A finalidade deste
trabalho é propor um serviço de informação para dinamizar as práticas do órgão mencionado.
Solicitamos a sua colaboração para esta entrevista e questionário que contém elementos
importantes para a investigação sobre as práticas de informação desenvolvidas pela PróReitoria de Extensão, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo
em eventos da área e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados,
seu nome será mantido em sigilo.
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não
é obrigado(a) a fornecer as informações solicitadas pelo pesquisador. Caso decida não participar
da pesquisa, ou a qualquer momento desistir da mesma, não sofrerá nenhum dano. Os
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pesquisadores estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário
nas etapas do estudo.
Ao assinar este termo o(a) participante declara:
Diante do exposto fui devidamente esclarecido(a) e concedo meu consentimento para
participar da pesquisa, assim como da publicação dos resultados. Estou ciente que receberei
uma cópia desse documento.
____________________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
____________________________________________________________
Assinatura da Testemunha
Contato com o pesquisador responsável:
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador
Antonio Marcos Ribeiro Frutuoso através do número (88) 98869-6083 ou por e-mail para o
endereço amarcos.rf@gmail.com.
Endereço (Setor de Trabalho) - Empresa: Serviço Social da Indústria (SESI), unidade Juazeiro
do Norte - Rua José Marrocos - Pirajá - Juazeiro do Norte - CE - Brasil - CEP: 63030-011 Telefone: (88) 2101-841 - E-mail: amfrutuoso@sfiec.org.br.
Ou
Endereço (Setor de Trabalho) - Empresa: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
unidade Juazeiro do Norte - Avenida Leão Sampaio - Triângulo - Juazeiro do Norte - CE Brasil - CEP: 63040-000 - Telefone: (88) 3102-5761 - E-mail: amfrutuoso@sfiec.org.br.
Atenciosamente,
____________________________________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Obs.: O sujeito da pesquisa e o pesquisador reverão rubricar todas as folhas do TCLE apondo
suas assinaturas na última página do referido termo.
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ANEXO A - Parecer da Plataforma Brasil
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