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RESUMO 

A extensão universitária como processo acadêmico, além de ter um compromisso com a 

sociedade, tem como meta a melhoria do padrão da qualidade de vida de uma comunidade. O 

curso de Publicidade e Propaganda, da Universidade Regional de Blumenau (FURB), possui 

diferentes projetos extensionistas desde o início dos anos de 2000. Atualmente, cinco projetos 

de extensão fazem parte do curso: Plug in, Informação e cidadania, Comunicação para o 

desenvolvimento social, Focus e o Panorama publicitário. O objetivo deste artigo, portanto, é 

analisar estes projetos de extensão na perspectiva do público acadêmico envolvido no que se 

refere a contribuição para a imagem institucional do curso, o envolvimento comunitário e a 

envoltura com as práticas de ensino. A partir do estudo desenvolvido é possível afirmar que 

os atores sociais participantes e/ou atingidos pelos referidos projetos, tem uma avaliação 

positiva em relação a eles e caracterizam a extensão como algo muito importante para a vida 

da comunidade local. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de uma comunidade está relacionado ao homem enquanto sujeito e 

ao mesmo tempo como beneficiário. Os atores sociais devem participar da atividade do 

desenvolvimento e não serem apenas beneficiários (MARTINS, 2002). Ao se pensar no 

desenvolvimento de uma comunidade traz-se a tona a prática extensionista nas universidades 
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que podem colaborar de forma significativa com os problemas locais existentes na sociedade 

na qual a instituição está inserida.  

A extensão é propicia para o aprendizado pois permite um olhar da universidade 

acerca das transformações que ocorrem no dia a dia; sempre se demonstrou como uma 

maneira de aproximar a universidade de sua população, sobretudo de forma assistencial. Além 

disso é possível inter-relacionar o ensino, a pesquisa e a extensão (CASTRO; MATTOS, 

2004). 

A FURB, Universidade Regional de Blumenau, atua no município de Blumenau, 

localizado na região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Está em funcionamento 

desde o ano de 1964, e atualmente possui mais de 40 cursos de graduação, especializações em 

diversas áreas do conhecimento, assim como programas de mestrado e doutorado. Blumenau 

possui quase 350 mil habitantes, de acordo com dados publicados pelo IBGE (2017). 

A FURB tem um compromisso social atendendo a população, no oferecimento 

gratuito de serviços de apoio nas mais diversas áreas. Todas as atividades são realizadas com 

o acompanhamento de professores,  profissionais e acadêmicos que prestam atendimentos 

(FURB, 2017). Dentro deste contexto há cinco projetos de extensão que são vinculados 

diretamente ao curso de Publicidade e Propaganda: Plug in (programa de televisão), 

Informação e cidadania (programetes de rádio), Comunicação para o desenvolvimento social 

(campanhas publicitárias para ONGs), Focus (pesquisas de satisfação na comunidade) e o 

Panorama publicitário (mercado publicitário blumenauense). 

O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar os projetos de extensão na perspectiva 

do público acadêmico envolvido: estudantes, professores e egressos do curso de Publicidade e 

Propaganda, da FURB.  

Destaca-se a pertinência da discussão do papel da extensão nos cursos de graduação a 

partir do marco do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2010) que preconiza na meta 12 

“assegurar, no mínimo, 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”.  

Quanto à sua organização estrutural, este trabalho se divide nas seguintes partes 

básicas: a fundamentação teórica e contextualização; procedimentos metodológicos; análise 

dos dados; imagem dos projetos de extensão; extensão como parte da sociedade; ensino; 

médias; partial least squares; e considerações finais. 

 



 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONTEXTUALIZAÇÃO  

A extensão universitária tem como objetivo primordial contribuir com a sociedade. É 

uma forma de colocar em prática os aprendizados da sala de aula e aplicá-lo fora dela. Da 

mesma forma, a extensão promove uma reflexão sobre as práticas de assistência e 

participação na comunidade. Rodrigues et al. (2013, p. 146) ainda dizem que “a mudança 

social é um dos principais objetivos da extensão, que promove melhoria na qualidade de vida 

das pessoas assistenciadas. Trata-se de um progresso da academia com as comunidades”. 

Os projetos de extensão do curso de Publicidade e Propaganda, da FURB, contam com 

a participação de estudantes, professores, entidades da sociedade civil organizada, 

profissionais do mercado, agências de publicidade, meios de comunicação, entre outros, que 

direta e/ou indiretamente, promovem a socialização do conhecimento e a integração com a 

comunidade. As ações obtém geralmente amplo espaço na mídia, tendo como resultado o 

fortalecimento dos próprios projetos, a estreita relação universidade/ comunidade e o 

incremento dos investimentos da FURB em comunicação institucional. A extensão 

universitária é parte integrante de uma “ação deliberada de conhecimento que se constitua a 

partir da realidade e sobre a realidade objetiva, produzindo conhecimentos que visem à 

transformação social” (RENEX, 2000, p. 64).   

A política extensionista da FURB organiza e mantém projetos que colocam em prática 

o ensino e a pesquisa sobre a sociedade. Conforme dados publicados na página de extensão da 

FURB: 

Anualmente, a Universidade realiza 350 atividades de extensão, beneficiando mais 

de 6 mil estudantes e prestando 90 mil atendimentos à comunidade de Blumenau e 

região. Com bolsa de extensão, os acadêmicos participam de projetos de relevância 

social e comunitária. Os bolsistas podem desenvolver atividades relacionadas ao 

meio ambiente, defesa dos direitos, educação, saúde, organizações comunitárias, 

assistência, lazer e cultura. (FURB, 2017, s/p.). 

 

Os cinco projetos de caráter permanente do curso de Publicidade e Propaganda, da 

FURB, integrados ao PPC do curso aprovado em 2011, são: Focus; Comunicação para o 

desenvolvimento social; Informação e cidadania; Panorama publicitário e Plug in. Todos 

esses cinco projetos estão de acordo com a política da insociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão. Os autores Deboçã e Silva (2015), neste sentido, pontuam que: 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão: esta diretriz reafirma a extensão 

como processo acadêmico. As ações de extensão serão dotadas de maior 

efetividade quanto mais se vincularem ao processo de formação de pessoas 

(Ensino) e geração de conhecimento (Pesquisa). Assim, os estudantes, em sua 

formação técnica, têm papel importante por obter competências necessárias à 



 

atuação profissional e à formação cidadã, ao serem reconhecidos como agentes de 

garantia de direitos, deveres e transformação social (DEBOÇÃ; SILVA, 2015, p. 

4). 

 

O projeto Comunicação para o desenvolvimento social, visa dar assessoria de 

comunicação para ONGs da região. O projeto Informação e cidadania visa à produção e 

veiculação de programetes de rádio, contendo informações de interesse comunitário, 

buscando o exercício da cidadania e a melhoria na qualidade de vida da população. 

Semanalmente, os programetes são veiculados na FURB FM e em rádios comunitárias do 

município de Blumenau. 

O Plug in é um projeto de extensão que produz e veicula semanalmente um programa 

de televisão. A operacionalização conta com a participação de acadêmicos e professores do 

curso. É veiculado na FURB TV desde 2001 e, com o passar dos anos, também passou a ser 

compartilhado nas redes sociais digitais. Dentro de sua concepção, o Plug in trabalha 

conceitos das áreas das disciplinas de Redação Publicitária, Produção Publicitária em Mídia 

Digital e Produção Eletrônica em Publicidade. 

O Focus tem como objetivo organizar, processar, sistematizar e divulgar, por meio de 

relatórios e estudos sociais o retrato do cotidiano do blumenauense, por meio da investigação 

de estilos de vida, de comportamentos, valores e atitudes. O Focus cumpre seu papel social ao 

trazer o conhecimento para toda a sociedade com informações de interesse coletivo, 

atualizadas e com credibilidade, sustentadas pelo aval da universidade. Os resultados oriundos 

do projeto são constantemente divulgados na mídia regional. 

O Panorama publicitário se propõe a cobrir uma lacuna de informações acerca do 

mercado publicitário da região. Trabalha em diferentes dimensões: consumidor, anunciantes, 

veículos de comunicação, agências de publicidade, empresas de serviços em comunicação. 

Semestralmente é organizado um evento que socializa as atividades com os estudantes e 

profissionais da área da comunicação publicitária.  

Os projetos destacam-se pelo seu caráter interdisciplinar e a relação da Universidade 

com a comunidade. Vale a pena destacar a ampla visibilidade institucional dos projetos, uma 

vez que em sua maioria contam com o apoio de veículos de comunicação da cidade, como o 

Jornal de Santa Catarina (Focus), Rádio Clube e FURB FM (Informação e cidadania), 

Núcleo de Rádios da Acib (Comunicação para o desenvolvimento social), veiculação de 

programa semanal de 15 minutos de duração na FURB TV e nas redes sociais digitais (Plug 

in), e Sinapro/SC (Panorama publicitário). 



 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Dentro da perspectiva da metodologia científica, o presente trabalho se classifica como 

uma pesquisa básica (quanto à natureza do estudo), quantitativa (quanto à abordagem do 

problema) e exploratória (quanto aos objetivos). Em relação aos procedimentos técnicos para 

a realização, empregou-se a pesquisa bibliográfica e a sondagem ou survey. Para a coleta de 

dados, aplicou-se um questionário estruturado e auto preenchível. 

A amostra deste estudo foi de 231 entrevistados envolvidos no curso de Publicidade e 

Propaganda da FURB, sendo eles estudantes, egressos e professores; caracterizando-se como 

não probabilística intencional. O período de coleta dos dados ocorreu entre os meses de abril e 

maio de 2016. 

A realização do trabalho cumpriu as seguintes etapas: elaboração do questionário, pré-

teste, aprovação do questionário, coleta de dados no ambiente online, verificação, elaboração 

do relatório e apresentação das conclusões do estudo. Para a análise dos dados, utilizou-se o 

software Microsoft Excel. A análise dos dados se baseou em técnicas da estatística descritiva 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

A tabela 1, destaca o perfil dos entrevistados, que é dividido em: gênero, faixa etária e 

nível de formação. 

 

Tabela 1: Característica da amostra 

 

 Frequência Porcentagem 

Masculino 118 51% 

Feminino 113 49% 

Total 231 100% 

 Frequência Porcentagem 

Até 18 anos 31 13,4% 

19 a 21 anos 83 35,9% 

22 a 25 anos 76 32,9% 

26 a 30 anos 22 9,5% 

Acima de 30 anos 19 8,2% 

Total 231 100% 

 Frequência Porcentagem 

1° Semestre/fase 21 9% 

2° Semestre/fase 16 7% 

3° Semestre/fase 16 7% 

4° Semestre/fase 35 15% 



 

5° Semestre/fase 11 5% 

6° Semestre/fase 26 11% 

7° Semestre/fase 14 6% 

8° Semestre/fase 16 7% 

Egressos 64 28% 

Professores 12 5% 

Total 231 100% 

 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

Com base no perfil apontado na pesquisa quantitativa, é possível observarmos uma 

boa distribuição no quesito gênero, sendo quase meio a meio, com pequena predominância do 

gênero masculino com 51%. Também se observou, o que era esperado, uma boa distribuição 

da faixa etária em que 13% possui idade de até 18 anos, o que podemos classificar como 

calouros de semestres/fases iniciais, 35,9% da faixa de 19 a 21 anos por ser o intervalo de 

idade mais predominante em uma universidade,  32,9% de 22 a 25 em que se encaixam 

estudantes em semestres finais e recentemente formados em sua maioria. As outras faixas se 

explicam devido à grande quantidade de respondentes que já tenham se formado e também 

pelos professores. 

Com relação ao nível de estudo dos entrevistados, todos os semestres tiveram no 

mínimo 70% de respondentes, os números variam um pouco devido a quantidade de 

estudantes inscritos em cada semestre, em que há uma predominância de estudantes no quarto 

e sexto semestre. Formados totalizaram mais que ¼ das pesquisas atingindo 28% do total. Em 

relação aos professores, foram pesquisados mais de 70% do quadro atual do curso de 

Publicidade e Propaganda, da FURB. 

 

Nível de conhecimento dos projetos 

Na tabela de número 2, temos o nível de conhecimento em relação a cada um dos 

projetos fundamentados no presente trabalho. Destaca-se a opção de reposta múltipla. 

 

Tabela 2: Nível conhecimento dos projetos 

 

  Frequência Porcentagem 

Comunicação para o desenvolvimento social 97 42% 

Focus 165 71% 

Informação e cidadania 42 18% 

Panorama publicitário 74 32% 



 

Plug in 136 59% 

 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

Dos 5 projetos citados, tivemos como percentual mais elevado, o Focus com 71%, 

seguido do Plug in, com 59%, e Comunicação para o desenvolvimento social com 42%. O 

fato que explica essas colocações, é o tempo de existência que faz com que eles sejam usados 

como ferramentas de divulgação e despertam uma lembrança em torno dos envolvidos.  

 

IMAGEM DOS PROJETOS DE EXTENSÃO  

Na tabela 3 verifica-se as variáveis da dimensão Imagem dos projetos de extensão, que 

define como os envolvidos veem esses projetos ao se basear em experiências de divulgação 

perante a comunidade e a perspectiva que esses projetos trazem ao curso.  

 

Tabela 3: Variáveis dimensões imagem 

 

Variáveis dimensões imagem 

 

Baixo -1e2 Média - 3 Alto – 4e5 

Freq % Freq % Freq % 

V1 Ter esses projetos é motivo de orgulho para os 

estudantes do curso 
4 2% 9 4% 218 94% 

V4 Divulgam o curso e a universidade junto à 

comunidade 
10 4% 11 5% 210 91% 

V7 Esses projetos de extensão são considerados um 

dos grandes diferenciais do curso de PP da FURB 
4 2% 29 13% 198 86% 

 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

Na variável em que os projetos de extensão são citados como motivo de orgulho, 

apenas 4 entrevistados responderam que discordavam totalmente ou em parte, representando 

2% do total. Ou seja, o valor foi bem baixo em que se pode considerar quase nulo se 

considerarmos uma margem de erro. Os que responderam que sentiam um orgulho mediano 

dos projetos de extensão, também possuiu um valor bem baixo, com 9 respondentes; o valor 

representado foi de 4%. Devido aos valores quase nulos de baixo e médio, o motivo de 

orgulho foi considerado alto por 94% dos entrevistados; isso demonstra que quase todos 

acreditam que esses projetos são importantes para a corporificação do curso. Quando 

perguntamos se esses projetos ajudam a divulgar o curso junto a comunidade, a proporção 



 

fica praticamente a mesma que a questão anterior; com um valor reduzido para as respostas 

consideradas baixas e totalizam 4%; as respostas intermediárias, 1% acima, o que totaliza 5%.  

A última questão da dimensão imagem se tratava desses projetos serem um 

diferencial, o que indiretamente poderia competir com outros pontos mais importantes aos 

envolvidos. A estrutura de resposta também se repetiu para essa questão com valores mais 

reduzidos para baixo e médio, com uma grande concentração nos altos. O valor baixo ficou 

com 2% mais uma vez. O médio atingiu a sua maior porcentagem nessa dimensão ao totalizar 

13%; um valor que não pode ser considerado alto, mas representou mais que o dobro dos 

valores médios das questões anteriores. Para os valores altos o número foi de 86%, um valor 

alto na parte de pesquisa; foi a única questão que não superou os 90% nos valores 

considerados altos. 

Portanto, foi visto que os envolvidos acreditam que essa parte de extensão propicia 

uma boa imagem para o seu curso, e se orgulham disso, tanto é que julgam esses projetos 

como um dos principais diferenciais da jornada acadêmica.  

 

EXTENSÃO COMO PARTE DA SOCIEDADE 

A dimensão extensão como parte da sociedade apresenta como os envolvidos avaliam 

a participação prática e como visualizam essa ação de diversas maneiras na sociedade. 

 

Tabela 4: Variáveis dimensões extensão 

 

Variáveis dimensões extensão 

 

Baixo -1e2 Média - 3 Alto – 4 e5 

Freq % Freq % Freq % 

V2 Esses projetos aproximam e estabelecem contatos 

entre os estudantes do curso e o mercado 

profissional 

4 2% 15 6% 212 92% 

V6 Contribuem para o desenvolvimento da 

comunidade local 
21 9% 60 26% 150 65% 

V8 Oportunizam aos estudantes envolvimento com os 

mais diferentes cenários 
8 3% 24 10% 199 80% 

V8 Promovem a ética e o senso de cidadania junto aos 

envolvidos 
13 6% 37 16% 181 78% 

 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

Na primeira variável da dimensão extensão como parte da sociedade, foi abordada 

como esses participantes viam o contato entre os projetos de extensão com o mercado de 

trabalho. Os índices de avaliação ficaram mal distribuídos, com um valor de concordância 



 

parcial ou total em relação ao contato estabelecido com o mercado de trabalho. O valor 

parcial dessas respostas altas foi de 92% do total da amostra, deixando o valor intermediário 

com 6%; e os outros 2% responderam que discordam que exista um contato entre estudantes e 

empresas ligadas ao ramo. 

A segunda variável diz respeito à contribuição desses projetos extensionistas com a 

comunidade. Foi a questão com menor valor percentual nos altos, atingindo um valor de 65%, 

que pode ser considerado uma porcentagem alta. Como os números dessa pesquisa foram bem 

elevados, esse valor pode ser categorizado como baixo na relação com os demais.  O valor 

intermediário ficou com o maior índice de todas as questões, ao atingir 60 respostas e totalizar 

26% da amostra.  

Quando nos referimos a oportunizar o envolvimento com os mais diferentes cenários, 

especificamente a terceira variável da dimensão extensão como parte da sociedade, percebe-se 

que a distribuição permanece igual às demais da mesma dimensão, sendo o menor percentual 

agregado para as respostas consideradas baixas, com 3%. As respostas intermediárias 

totalizam 10% e como as outras demais o valor alto foi o mais aparente, sendo citado por 86% 

dos respondentes, o que demonstra que os estudantes se sentem envolvidos com os diversos 

cenários que a extensão lhe apresenta.  

A última variável dessa dimensão, diz respeito à promoção de ética e o senso de 

cidadania entre os atuantes desses processos. Os valores gerais foram mais para alto do que 

para médio e baixo, mas se comparado aos demais, essa variável teve a segunda menor 

avaliação geral. Os valores para as respostas consideradas baixas totalizaram 6%, com 13 

respostas; o valor intermediário representado pelas respostas atingiram 36 respondentes e 

formaram o valor de 16%, mais elevado se comparado a outras questões. O valor restante que 

representava o alto nível de concordância somou 78%, um dos dois únicos valores abaixo de 

80% para as respostas que representam o valor alto. Pode-se observar nessa dimensão que os 

envolvidos concordam com o seu envolvimento com as atividades práticas na sociedade mas, 

ao mesmo tempo em que isso ocorre, uma grande parcela não consegue visualizar o impacto 

favorável que causam à comunidade. Em suma, observam sua função como agentes, mas a 

visão em relação à sociedade é como passivos que apenas sofrem essas ações.  

 

ENSINO 

A dimensão ensino é apresentada em variáveis, que fazem a relação entre teoria e 

prática, ou ensino e extensão.  



 

 

Tabela 5: Variáveis dimensões ensino 

 

Variáveis dimensões ensino 

 

Baixo -1e2 Média - 3 Alto – 4 e5 

Freq % Freq % Freq % 

V3 Colocam em prática as teorias estudadas em sala de 

aula 
7 3% 4 2% 220 95% 

V5 Contribuem para formação pessoal dos estudantes 5 2% 20 9% 206 89% 

V9 Aprimoram o desenvolvimento profissional dos 

estudantes 
8 3% 15 6% 208 90% 

 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

Por meio da primeira variável, verificou-se o grande valor percentual de respondentes, 

que deram notas altas com relação à prática aplicada nos projetos de extensão. Quase 100% 

concorda que o aprendizado é praticado de alguma forma por esses projetos. 

Também com uma nota bem alta, a segunda variável da dimensão ensino, demonstra que os 

alunos sentem que ao terem que realizar esses processos de uma maneira mais prática, de 

alguma forma influencia em sua formação pessoal; 89% dos respondentes avaliam com nota 

alta, 9% deram nota intermediária e 2% não concordam que esses processos contribuem para 

a formação pessoal. 

Sobre aprimorar o desenvolvimento profissional dos estudantes, abordado na variável 

três dessa dimensão, pode-se destacar a proximidade dos números em relação a variável dois 

dessa mesma dimensão. Observou-se que os envolvidos veem com bons olhos a junção entre 

ensino e extensão, e em todas as três variáveis foi notado um alto valor de justificativa da 

extensão como figura prática da universidade.  

 

MÉDIAS 

Segundo Hair Júnior et al. (2014, p. 268), “a média é uma média aritmética e uma das 

medidas mais utilizadas de tendência central”, ou seja, representa a medida central de um 

aspecto pesquisado. A tabela, a seguir, apresenta os valores das médias de cada dimensão 

pesquisada e também os dados gerais do construto, identificado como sentimento geral em 

relação aos projetos extensionistas. 

 

Tabela 6: Média das dimensões 

Dimensões Média 

Imagem dos projetos de extensão  4,47 



 

Extensão como parte da sociedade 4,11 

Ensino 4,44 

Geral 4,34 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

Ao verificar a tabela de número 6, nota-se que a imagem dos projetos de extensão que 

define como os envolvidos veem esses projetos. Ao basear-se em experiências de divulgação 

perante a comunidade e perspectivas que esses projetos trazem ao curso, se obteve a melhor 

avaliação entre as três dimensões presentes; alcançou uma média de 4,47 em uma escala de 1 

a 5, um valor considerado alto. Isso demonstra que os envolvidos tem uma ótima imagem 

sobre esses projetos. Ao fazer a conexão da imagem, podemos citar o alto valor alcançado 

pela dimensão ensino, que teve um valor bem parelho a dimensão Imagem dos projetos de 

extensão, ficando apenas 0,03 atrás. Com isso, demonstra-se que esses possuem uma boa 

imagem e ainda acreditam que podem agregar conhecimento provindo do ensino nessas 

práticas.  

A dimensão que contou com uma média inferior foi a Extensão como parte da 

sociedade, tendo em vista como um dos principais papeis da extensão impactar a sociedade, 

os envolvidos julgaram com 4,11 esse impacto. De certa forma chegar a ser um valor alto 

nessa escala, mas comparado com os demais podemos perceber que esses envolvidos têm uma 

visão que todo esse conhecimento obtido na prática, é apenas uma forma mais dinâmica de 

transmissão do conhecimento, deixando para segundo plano o real impacto que causam na 

sociedade. 

O valor geral dos três constructos foi de 4,34, um valor bem elevado em uma escala 

que tem o seu máximo em 5. Isso pode demonstrar a importância que esses projetos tem para 

os alunos, tendo em vista que a pesquisa foi aplicada no curso de Publicidade e Propaganda, 

que conta com muitas matérias práticas. O valor pode ter sido um pouco mais elevado se 

comparado a algum outro curso com matérias mais teóricas. Desta maneira, a extensão tem 

recebido cada vez mais importância seja por meio do estado, universidade ou pelos 

envolvidos. 

O alfa de Cronbach tem o objetivo avaliar a confiabilidade interna dos constructos. 

Conforme Ensino e Extensão tiveram Alfas maiores do que 0,7, considera-se que são 

construtos muito confiáveis. Conforme o constructo da Imagem, que teve Alfa de 0,645, 

considera-se que não é inadequado de acordo com a publicação inicial de Cronbach, em 1951, 

mas um pouco abaixo do ideal imposto por Hair Júnior et al. (2014). 



 

Tabela 7: Alfa de Cronbach 

 

Estatísticas de 

confiabilidade 

 

Alfa de 

Cronbach 

n. de 

itens 

Imagem ,645 3 

Ensino ,733 3 

Extensão ,741 4 

         

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

 

Tabela 8: correlações de Spearman 
 

  Imagem1 Imagem2 Imagem3 Extensao1 Extensao2 Extensao3 Extensao4 Ensino1 Ensino2 Ensino3 Professor Formado Aluno 

Imagem1 1,000                         

Imagem2 ,292** 1,000            

Imagem3 ,503** ,372** 1,000           

Extensao1 ,270** ,422** ,334** 1,000          

Extensao2 ,260** ,468** ,438** ,279** 1,000         

Extensao3 ,313** ,356** ,525** ,441** ,395** 1,000        

Extensao4 ,304** ,363** ,444** ,396** ,438** ,533** 1,000       

Ensino1 ,214** ,363** ,278** ,406** ,364** ,328** ,413** 1,000      

Ensino2 ,435** ,416** ,514** ,352** ,298** ,415** ,388** ,327** 1,000     

Ensino3 ,403** ,421** ,474** ,446** ,432** ,535** ,449** ,376** ,611** 1,000    

Professor ,139* ,012 ,143* -,068 ,161* ,100 -,007 ,014 ,131* ,142* 1,000   

Formado -,019 ,098 ,146* -,023 ,054 ,081 ,126 ,025 ,068 ,014 -,145* 1,000  

Aluno -,047 -,099 -,206** ,054 -,128 -,125 -,117 -,030 -,126 -,080 -,334** -,884** 1,000 

 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

De acordo com a correlação de Spearman, há correlações significantes e positivas 

entre Imagem 1 e Imagem 3, Extensão 3 e Extensão 4, e Ensino 2 e Ensino 3. As correlações 

dentro das mesmas dimensões demonstram que estas foram bem definidas, de forma a 

correlacionarem-se em suas variáveis observadas. Já as correlações entre variáveis de 

dimensões diferentes demonstram as relações entre os construtos. Por exemplo, é visível uma 

correlação positiva entre Extensão 3 e Ensino 1, e Extensão 2 e Imagem 2, demonstrando que 

há relações entre variáveis específicas, todas positivas. Desta forma, como as relações entre as 

variáveis observadas dos construtos são todas positivas, é possível estabelecer que há uma 

relação geral. Aqueles que veem algumas variáveis da universidade como mais positivas 

costumam ver todas as outras variáveis com olhar mais positivo. 

 



 

        Tabela 9: clusters                                                        Tabela 10: número de casos 

            

        Fonte: os autores, a partir da pesquisa.                            Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

 

É perceptível pela análise de Clusters que há quatro perfis essenciais. O primeiro, dos 

egressos que têm uma visão melhor sobre a imagem do que sobre os outros aspectos. O 

segundo grupo é composto por professores, egressos e estudantes que têm visões muito 

positivas sobre todos os aspectos. O terceiro cluster contém os atuais estudantes que têm 

visões bastantes positivas sobre os aspectos analisados. Já o quarto cluster apresenta os 

acadêmicos um pouco menos satisfeitos, que tem uma visão um pouco menos positiva sobre 

as dimensões. 

 

PARTIAL LEAST SQUARES 

Foi utilizada a análise de mínimos quadrados parciais para identificar a relação entre 

os construtos. As relações na figura (ver figura 1) são bastantes evidentes. A imagem é 

influenciada tanto pelo ensino quanto pela extensão, sendo mais importante a extensão nesta 

equação. Em segundo lugar, vemos uma relação muito forte entre ensino e extensão. Desta 

forma, aqueles que veem o ensino como mais positivo também reconhecem a importância da 

extensão. 



 

 
Figura 1: apresentação dos dados 

Fonte: os autores, a partir da pesquisa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo desenvolvido é possível afirmar que os atores sociais envolvidos 

e/ou atingidos pelos projetos de extensão do curso de Publicidade e Propaganda, da FURB, 

em sua maioria, tem uma avaliação positiva em relação às práticas extensionistas. Pode-se 

também dizer que caracterizam a extensão como algo muito importante; e veem como 

principal papel desses projetos, a imagem que ela passa, seja pessoal ou institucional, com 

uma predominância na imagem pessoal, na qual os envolvidos se orgulham desses projetos; e 

como envolvidos neles veem um crescimento pessoal, profissional e, a partir disso, criam 

relações com o mercado de trabalho, ou a tradicional rede de contatos.  

Nota-se que os envolvidos não têm uma percepção clara acerca de um dos principais 

papeis da extensão universitária, que é o seu impacto na sociedade, em que como agente 

modifica as comunidades e criam relações. Observou-se também que em relação a dimensão 

Imagem obteve-se  o melhor desempenho; o que pode ser ressaltado pelo alto índice da 

questão que citava o orgulho desses projetos. A dimensão Ensino quase que se equiparou a 

este constructo, ficando apenas 3 décimos atrás; em último lugar a dimensão da extensão 

como parte da sociedade. 

Dentre esse mesmo constructo o dividimos em dois subgrupos, que tratavam da 

sociedade como impactada ou como parte local para ação dos mesmos, e foi percebido que 

quando se tratava de modificar, impactar ou de alguma forma atuar na sociedade com os 

presentes projetos houve um número bem abaixo do esperado, o que teve como consequência 

o baixo valor desse constructo. 



 

Outro fato interessante, em todas as questões que tinham como intuito falar de algo 

mais pessoal, a tendência era de um valor mais elevado para a questão, o que faz um efeito 

contrário a extensão que tem como um grupo atuante na sociedade e não um indivíduo. Em 

termos gerais, as médias em uma escala de 1 a 5 foram bem elevadas, tendo que fazer 

comparações entre as questões respondidas para que pudéssemos exprimir com melhor 

qualidade os referidos dados. 
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