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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Pró-reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários (Proex) referentes às ações planejadas no PES no ano de 2018 (até
a presente data). A elaboração ocorreu de forma colaborativa e participativa dentre os
setores que compõem a referida pró-reitoria. Pretende-se conhecer de que forma a Proex
tem alcançado seus objetivos, para além das rotinas e processos cotidianos e
administrativos, e quanto tem contribuído para UFSJ atingir os objetivos estratégicos. Visa,
também, identificar o grau de efetividade das ações, o índice de não cumprimento das
ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos, dentro outros
dados relevantes para a tomada de decisões desta unidade e da UFSJ.

Objetivos previstos no PES Proex

Os objetivos propostos são:

Objetivo 1: Aperfeiçoar o programa de acompanhamento e avaliação dos programas e
projetos de extensão da UFSJ.
Objetivo 2: Criar e implementar a política de acessibilidade.
Objetivo 3: Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com
ações permanentes.
Objetivo 4: Buscar apoio orçamentário da universidade para melhorar a infraestrutura dos
equipamentos culturais e fomentar a Política de Circulação de Artes.

Realização de ações por objetivo

Tabela 1 – Objetivo 1
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 1: Aperfeiçoar o programa de acompanhamento e avaliação e projetos de
extensão da UFSJ

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Assegurar a excelência em ensino,
pesquisa e extensão.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES
100% - das 14 tarefas e ações planejadas para o ciclo 2017-2020, 5 estão relacionadas
ao exercício 2018, as quais foram integralmente executadas.



Dados qualitativos positivos:
Para o aperfeiçoamento do Programa de Acompanhamento e Avaliação dos programas
e projetos de extensão, iniciou-se, em 2017, a revisão do sistema de acompanhamento
e avaliação, em que concernem os indicadores, fluxos e etapas de verificação. Tal
demanda está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2020) e
também passa a ser uma exigência da Resolução da Extensão Universitária aprovada,
em 17 de outubro de 2018, pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da
Educação. Após o desenho de uma primeira proposta, discutida e aprovada pela
Comissão de Extensão, realizou-se consulta pública com extensionistas a fim de coletar
opiniões sobre a estrutura do Programa e pertinência dos indicadores e fases de
aferição. Após a aprovação geral, ainda em 2017, o sistema de informática para a
seleção de propostas foi atualizado, incorporando a nova ficha de avaliação. Passada a
primeira experiência, em 2018, a Proex retornou com o tema para debate na Comissão
de Extensão e posterior consulta pública, revisando e aperfeiçoando o primeiro modelo.
Em consonância, foram desenvolvidas fichas de avaliação para a Semana de Extensão
Universitária (Semex) e modelo de relatório final.
Com a estrutura do Programa, pretende-se ter um sistema de banco de dados
comparativo e analítico, em termos de gestão, sobre as dimensões de exequibilidade e
aderência às diretrizes extensionistas, em suas fases de ingresso e término das ações,
bem como amplo acesso e transparência às coordenações de programas e projetos
quanto às avaliações, visando um acompanhamento qualitativo.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência
PES 0% - com o pleno cumprimento das etapas previstas para 2018, não há demandas
de reestruturação do planejamento para o ciclo 2019.

Dados qualitativos negativos: para o ano de 2019, ainda tem-se a demanda de
finalização do sistema de informática de gestão integrada dos dados da Extensão, em
desenvolvimento pelo NTINF. Em um primeiro desenho do Programa, pretendia-se
estruturar um modelo de relato de campo para acompanhamento de projetos e
programas ao longo de seu desenvolvimento, porém, essa dimensão de
acompanhamento foi votada como desnecessária frente à incapacidade operacional e
logística de realizar tal etapa em todos os programas e projetos, não podendo se
constituir, portanto, como dimensão avaliativa válida.

Gestão de Riscos

Tabela 2 – Gestão de riscos referente ao Objetivo 1
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 1: Aperfeiçoar o programa de acompanhamento e avaliação dos programas e
projetos de extensão da UFSJ



Índice de Vulnerabilidade: 36% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Contudo, cinco respostas aos riscos não puderam
ser realizadas pelas seguintes razões: o modelo de relato de campo foi declinado como
etapa do Programa de Acompanhamento e Avaliação, o qual estava atrelado a três
respostas aos riscos. As outras três respostas aos riscos não realizadas em 2018 já
estava previstas para 2019.

Índice de Prevenção aos riscos : 64% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos
riscos (uma para cada risco identificado). Nove respostas aos riscos foram realizadas
pelas seguintes razões: mitigação do risco, antecipando etapas do cronograma nas
discussões públicas acerca do Programa, mobilizando dos sujeitos para participação,
apresentando demandas de reestruturação do sistema de informática com antecedência
de dois anos e seis meses.

Respostas em andamento: Uma das 14 respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos está em andamento, a saber: a publicização do Programa de
Acompanhamento e Avaliação, prevista para novembro de 2019.

Tabela 3 – Objetivo 2
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 2: Criar e implementar a política de acessibilidade

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Garantir a inclusão e valorização de
pessoas com diversidade funcional

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES
60% - em 2018, três etapas estavam previstas: Discussão da proposta de Política de
Acessibilidade na Comissão de Acessibilidade após coleta de dados nas conferências
públicas, a qual foi concluída em 8 de novembro de 2018; está em elaboração e deve
ser concluída em novembro, a proposta da Política; o encaminhamento da Política para
o Conselho Universitário ainda não foi realizada.

Dados qualitativos positivos: a proposta de Política de Acessibilidade iniciou-se em 2017
a partir de um modelo consultivo e participativo, dado por meio de consultas públicas
presenciais em todos os campi da UFSJ, mapeamento da situação atual e proposição
de mudanças na área visando a elaboração da Política. Das 8 ações para o
cumprimento deste objetivo, 5 foram previstas para 2017 e foram plenamente cumpridas
dentro do cronograma (realização de conferências nos campi). Para 2018, havia a
previsão de três ações, sustentadas a partir da análise do mapeamento situacional dado
nas conferência, debate e redação da Política em si. No atual momento, encontra-se em
fase de conclusão o texto final para envio ao CONSU.



Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência
PES 10% - a etapa de envio da proposta para o CONSU estava prevista para 31 de
agosto de 2018. A etapa foi redefinida para 31 de dezembro de 2018 e depende da
discussão final da Comissão de Acessibilidade para posterior envio ao Conselho.

Dados qualitativos negativos: com a recomposição da Comissão de Acessibilidade,
ocorrida em meio ao processo de desenvolvimento da Política, algumas discussões
foram repisadas pelos integrantes, ocasionando uma expansão dos prazos pretendidos
no PES. Entretanto, a Política será finalizada até o final de 2018.

Gestão de Riscos

Tabela 4 – Gestão de riscos referente ao Objetivo 2
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 2: Criar e implementar a política de acessibilidade

Índice de Vulnerabilidade: 13% - foram planejadas oito respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Contudo, uma resposta aos riscos não pode ainda
ser realizada pelas seguintes razões: o encaminhamento da proposta de Política ao
Conselho Universitário depende de aprovação da redação pela Comissão de
Acessibilidade.

Índice de Prevenção aos riscos : 75% - foram planejadas oito respostas preventivas aos
riscos (uma para cada risco identificado). Seis respostas aos riscos foram realizadas
pelas seguintes razões: antecipação de ações do cronograma, mobilização ampla de
sujeitos para participação nas conferências públicas presenciais, apresentação de
demandas e calendário prévio à Comissão de Acessibilidade.

Respostas em andamento: Uma das oito respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos está em andamento, a saber: elaboração da Política de
Acessibilidade, prevista para ser finalizada em novembro de 2018.

Tabela 5 – Objetivo 3
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 3: Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com
ações permanentes



Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Assegurar a excelência em ensino,
pesquisa e extensão.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES
100% - em 2018, 12 etapas de pré-evento, organização durante o festival e pós-evento,
as quais foram cumpridas dentro do cronograma.

Dados qualitativos positivos: em 2016, a consolidação do Inverno Cultural como
programa de extensão iniciou-se com a experiência piloto de desenvolvimento de linha
de fomento específica para dez projetos vinculados à arte voltada como emancipação
de sujeitos em três regiões de vulnerabilidade social em São João del-Rei. Após a
discussão da primeira experiência, em 2017, o fomento dirigiu-se para programas
extensionistas, com foco na permanência das ações nas comunidades de Matozinhos,
Senhor dos Montes e Tijuco. Atrelada à esse eixo formativo realizado ao longo do ano
todo, o festival iniciou o deslocamento de suas atividades do centro para os bairros,
visando a democratização do acesso aos bens artístico-culturais.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência
PES 0% - todas as etapas foram cumpridas.

Dados qualitativos negativos: apesar do cumprimento das etapas, a ausência de
fomento atrelado às Leis de Incentivo restringe a abrangência das ações a 18% do
orçamento anterior à crise financeira do país. A ausência de equipe de produção cultural
vinculada à UFSJ determina o exercício de mobilização de sujeitos em torno do objeto
por determinado período.

Gestão de Riscos

Tabela 6 – Gestão de riscos referente ao Objetivo 3
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 3: Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com
ações permanentes

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas doze respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado), sendo todas executadas.

Índice de Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas doze respostas preventivas
aos riscos (uma para cada risco identificado). Todas as respostas aos riscos foram
realizadas pelas seguintes razões: apresentação de demandas estruturais e
orçamentárias antecipadas em doze meses antes da execução do objeto; inclusão de
orçamento próprio para fomento de programas vinculados ao Inverno Cultural;
antecipação, controle e acompanhamento dos processos, evitando atrasos
desnecessários.



Respostas em andamento: não há.

Tabela 4 – Objetivo 4
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 4: Buscar apoio orçamentário da universidade para melhorar a infraestrutura
dos equipamentos culturais e fomentar a Política de Circulação de Artes.

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Assegurar a excelência em ensino,
pesquisa e extensão.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES
100% - em 2018, das 12 ações, seis estavam previstas, com foco no orçamento do
setor, desenvolvimento de linha de financiamento para projetos de Artes e também na
aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para auxiliar a Política de
Artes, em vigor, e a circulação artística no âmbito da UFSJ.

Dados qualitativos positivos: a UFSJ criou, pela primeira vez, linha de fomento para
exposições remuneradas de Artes Visuais que irão compor as galerias do Centro
Cultural UFSJ, apoiando e estimulando as artes na região de São João del-Rei. Em
paralelo, manteve-se o fomento para o concurso de Poemas e concurso de Presépios.
Após a implementação da Política de Artes em 2017, a UFSJ desenvolveu, pela
primeira vez, linha de fomento específica para criação e circulação artística no montante
de R$240 mil em 12 meses. Concomitantemente, foram complementados os processos
de aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, os quais estão em
andamento, para auxiliar na criação e circulação artística.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência
PES 0% - todas as etapas foram cumpridas.

Dados qualitativos negativos: apesar dos investimentos na área de Artes, existe a
demanda operacional por servidores em um setor responsável pelo acompanhamento e
suporte das ações, subsidiando os projetos e eventos artístico-culturais.

Gestão de Riscos

Tabela 8 – Gestão de riscos referente ao Objetivo 4
Fonte: Proex/UFSJ

Objetivo 4: Buscar apoio orçamentário da universidade para melhorar a infraestrutura
dos equipamentos culturais e fomentar a Política de Circulação de Artes.



Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas seis respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado), sendo todas executadas.

Índice de Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas seis respostas preventivas
aos riscos (uma para cada risco identificado). Todas as respostas aos riscos foram
realizadas pelas seguintes razões: antecipação das demandas de equipamentos e
montagem prévia do processo de licitação; discussão prévia e antecipada sobre o
orçamento específico para a Política de Artes.

Respostas em andamento: não há respostas em andamento


