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ANEXO 5 – CONCEITO DE INDICADORES 
 

Indicador Definição 

Beneficiários Diretos 
Indivíduos que se beneficiam diretamente das ações dos projetos. Os 
beneficiados são membros da comunidade interna, externa ou ambas. 
Os objetivos e ações do projeto especificam quem são os beneficiados. 

Beneficiários Indiretos 

Indivíduos que se beneficiaram indiretamente das ações dos projetos. 
Os beneficiados indiretos são membros da comunidade interna, externa 
ou ambas que e se favorecem dos resultados do projeto mesmo que as 
ações não tenham tido sua participação direta. 

Eventos: Participação em 
Eventos 

Eventos (congresso, feiras, seminário, fóruns, exposição, palestras, 
cursos, workshop) que os componentes do projeto participaram. A 
participação pode ser como ouvinte ou com apresentação de trabalhos. 

Eventos: Numero de 
eventos promovidos pelo 
projeto 

Eventos (congresso, feiras, seminário, fóruns, exposição, palestras, 
cursos, workshop) que os componentes do projeto organizaram.  

Elaboração de Material 
didático (físico ou virtual) 

Elaboração de cartilhas, livros, roteiros, folders, banner "instrucional", 
apostilas, manuais... Em meio físico ou virtual 

N° de atendimentos 
Individuais 

Número de atendimentos realizados para uma pessoa/empresa. Inclui 
consultorias, consultas, etc.. 

N° de atendimentos 
coletivos 

Número de atendimentos realizados para mais de uma 
pessoa/empresa. Inclui consultorias, consultas, oficinas, workshop, ... 

Produção Tecnológica Programa de rádio, vídeo, DVD, Patentes, jogos, produtos, processo, ... 

Visitas 
Visitas domiciliares, empresas, escolas, saída de campo, visita técnica, 
etc. 

Reunião 
Reuniões são encontros de duas ou mais pessoas com propósito de 
tratar alguma questão. Reunião do grupo, reunião com parceiros, etc. 
Não confundir com visitas ou atendimentos. 

N° de Audiências criminais 
e conciliações* 

N° de Audiências criminais e conciliações 

N° de Mediações* N° de Mediações 

N° de Interface com outros 
projetos de Extensão 

Articulação com outros projetos de extensão da Feevale, para realizar 
oficinas, palestras... 

N° de disciplinas que 
desenvolveram parcerias 
com os projetos 

Colocar o número total de disciplinas que realizaram alguma atividade 
no projeto. 

N° de processos judiciais 
ou medidas judiciais novas* 

N° de processos judiciais ou medidas judiciais novas 

N° de Processos judiciais 
concluídos* 

N° de Processos judiciais concluídos 
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Parcerias 

Parcerias efetivadas no âmbito municipal, estadual ou federal. São 
considerados parceiros pessoas física, organizações, empresas, 
instituições que estabelecem um acordo de cooperação para atingir 
interesses comuns, tais cooperações (contrapartidas) pode ser, por 
exemplo, material de consumo, local para realização das atividades, 
equipamentos, recursos financeiros, recursos humanos, etc. 

N° de prêmios ou fomentos 
recebidos pelo projeto 

Listar o nome do prêmio ou fomento. 

N° de docentes envolvidos 
Listar os nomes de todos os docentes envolvidos na realização do 
projeto com respectivas funções no ano. 

N° de Funcionários técnico-
administrativo envolvidos 
no projeto 

Número de colaboradores envolvidos nas ações do projeto, com registro 
funcional (CLT) que não seja professor. 

Bolsistas de Extensão (que 
participaram do projeto 
durante o ano) 

Bolsista de Extensão: Denominação utilizada para o(a) acadêmico(a) 
que desenvolve atividades compatíveis com a sua linha de formação, 
em projetos de extensão desenvolvidos pela Feevale. Oportuniza a 
socialização do acadêmico, aproximando-o de pessoas, grupos e 
comunidades. O Bolsista de Extensão é remunerado através de créditos 
ou fomento externo. Os Bolsistas de Extensão atuam exclusivamente 
em Projetos de Extensão da Feevale. 

Acadêmicos Não 
Remunerados (que 
participaram do projeto 
durante o ano) 

Denominação utilizada para o (a) acadêmico(a) que desenvolve 
atividades compatíveis com a sua linha de formação, em projetos de 
extensão desenvolvidos pela Feevale. Oportuniza a socialização do 
acadêmico, aproximando-o de pessoas, grupos e comunidades. O 
Acadêmico de Extensão não remunerado é solicitado para projetos que 
não possam ter voluntários por não serem exclusivamente comunitários 
ou em instituições sem fins lucrativos ou em comunidade com 
vulnerabilidade social. 

Voluntários 

Denominação utilizada para pessoas que atuam em projetos 
exclusivamente comunitários ou em instituições sem fins lucrativos. 
Oportuniza a formação cidadã através da prática solidária, aproximando 
os acadêmicos de pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade social. 

N° de Tccs de graduação 
embasados no projeto 

Número de Tccs de graduação embasados no projeto 

N° de Tccs de pós-
graduação embasados no 
projeto 

Número de Tccs de pós-graduação embasados no projeto 

N° de Dissertações de 
Mestrado embasadas no 
projeto 

Número de Dissertações de Mestrado embasadas no projeto 

N° de Teses de Doutorado 
embasadas no Projeto 

Número de Teses de Doutorado embasadas no Projeto 

N° de artigos científicos 
publicados com base no 
projeto 

Número de artigos científicos publicados com base no projeto 
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N° de trabalhos 
apresentados no Salão de 
extensão da Feevale com 
base no projeto 

Número de trabalhos apresentados no Salão de extensão da Feevale 
com base no projeto 

N° de trabalhos 
apresentados no Salão de 
extensão de outras 
Instituições de Ensino com 
base no projeto 

Número de trabalhos apresentados no Salão de extensão de outras 
Instituições de Ensino com base no projeto 

N° de trabalhos 
apresentados na Feira de 
Iniciação Científica da 
Feevale com base no 
projeto. 

Número de trabalhos apresentados na Feira de Iniciação Científica da 
Feevale com base no projeto. 

N° de trabalhos 
apresentados na Feira de 
Iniciação Científica de 
outras Instituições de 
Ensino com base no 
projeto. 

Número de trabalhos apresentados na Feira de Iniciação Científica de 
outras Instituições de Ensino com base no projeto. 

N° de acadêmicos que 
geraram produção cientifica 
com base no projeto 

Número de total de todos acadêmicos que geram produção científica 
oriundas dos projetos 

Outras publicações Revistas, Livros, artigos de jornais, boletins técnicos, redes sociais, etc. 

Trabalhos apresentados 
em outros eventos 

Apresentação de trabalhos oriundos dos projetos em Congressos, 
Seminários, Jornadas... 

N° de cursos de graduação 
envolvidos com o projeto 

Cursos de graduação que estão vinculados ao projeto regular ou 
pontualmente (ad hoc) 

N° de disciplinas de 
graduação articuladas com 
o projeto 

Disciplinas de graduação que estão vinculados ao projeto regular ou 
pontualmente (ad hoc) 

N° de acadêmicos de 
graduação que realizaram 
atividades relacionadas à 
disciplina 

Acadêmicos que participaram de atividades do projeto através de uma 
atividade pontual. Estes acadêmicos NÃO SÃO os bolsistas, voluntários 
e acadêmicos não remunerados. 

N° de cursos de pós-
graduação (lato senso e 
stricto sensu) envolvidos no 
projeto 

Cursos de pós-graduação (lato senso e stricto sensu) que estão 
vinculados ao projeto regular ou pontualmente (ad hoc) 

N° de disciplinas de pós-
graduação (lato senso e 
stricto sensu) envolvidos no 
projeto 

Disciplinas de pós-graduação (lato senso e stricto sensu) que estão 
vinculados ao projeto regular ou pontualmente (ad hoc) 

N° de acadêmicos de pós-
graduação que realizaram 
atividades relacionadas à 
disciplina 

Acadêmicos de pós-graduação que participaram de atividades do 
projeto através de uma atividade pontual. Estes acadêmicos NÃO SÃO 
os bolsistas, estagiários, voluntários e acadêmicos não remunerados. 

N° de projetos de pesquisa 
institucional articulados 
com o projeto 

Listar o nome do projeto de pesquisa institucional, ex: Demandas de 
esporte e lazer para a juventude: um estudo diagnóstico em um 
município do Vale do Sinos/RS Líder do Projeto: GUSTAVO ROESE 
SANFELICE  

 


