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Resumo:  
 
As universidades brasileiras são caracterizadas constitucionalmente por três 

dimensões indissociáveis: o ensino, a pesquisa e a extensão. Em seu 

desenvolvimento, foi fortemente influenciada por três movimentos: das Universidades 

populares, do modelo de extensão norte-americano e do Manifesto de Córdoba. Este 

último foi influenciado pelos discentes, que é o protagonista neste trabalho, que 

buscou desenvolver um instrumento para avaliação de sua percepção com relação à 

extensão universitária na UFMG, a partir de suas políticas, ações e diretrizes. Para 

identificação dessas características da extensão na UFMG, utilizaram-se dados e 

informações produzidos nesta instituição, o que nos permitiu identificar nove 

construtos: 1) Acesso e participação; 2) Comunicação e informação; 3) 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 4) Impacto e transformação; 5) 

Interdisciplinaridade e interação dialógica; 6) Impacto na formação; 7) Integralização 

curricular; 8) Orientação e acompanhamento; 9) Seleção e contribuições das bolsas de 

extensão. A partir desses construtos, foi desenvolvido o formulário de pesquisa, que 

utilizou a coleta de dados não probabilísticos. Nesse formulário, uma das questões foi 

dissertativa e, questionava a opinião dos respondentes sobre o que é extensão 

universitária e, foi analisada pela técnica de análise de conteúdo. Nas questões que 

permitiam a análise quantitativa, os itens do questionário foram validados pela análise 

fatorial e, concomitantemente, determinou-se o coeficiente a-Cronbach dos construtos 

para estimar a confiabilidade de consistência interna, utilizando-se o método dos 

componentes principais com rotação oblimin e normalização Kaiser, que verificou a 

adequação da amostragem, o que foi confirmado com o teste de esfericidade de 
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Bartlett. Posteriormente, aplicou-se a análise de variância para comparação das 

percepções por construtos em relação às características sociodemográficas, verificou-

se uma diferença, confirmada pelo teste de Bonferroni, sobre o construto de acesso e 

participação em relação ao tempo de estudo dos respondentes. Por fim, percebeu-se 

no contexto da pesquisa realizada que, os aspectos negativos referiram-se ao acesso, 

à participação e à informação dos discentes sobre a extensão universitária e, os 

aspectos positivos referiram-se ao construto formação acadêmica. 
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