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Resumo 
 

A Gestão do conhecimento evoluiu muito nos últimos anos em vista da constatação 
da importância do conhecimento enquanto principal elemento na definição da 
produtividade e competitividade no mercado e na constituição de uma sociedade 
mais preparada para os desafios do cotidiano. As universidades e institutos de 
pesquisa exercem um papel fundamental na construção e disponibilização de 
conhecimentos que vão impactar diretamente nessa sociedade. Assim sendo, esse 
estudo teve como objetivo identificar e analisar quais são as práticas de gestão do 
conhecimento adotadas pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG – PROEX. A 
ênfase será dada principalmente à divulgação e uso do conhecimento gerado por 
meio dos programas, projetos, eventos, cursos e prestação de serviços que se 
apresentam como ações de extensão. A pesquisa foi desenvolvida na forma de um 
estudo de caso com abordagem qualitativa e utilizou como metodologia a pesquisa 
bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo com o uso da 
observação e entrevista com os gestores e técnicos do órgão. Verificou-se que a 
PROEX não tem um programa institucional de Gestão do Conhecimento. No 
entanto, por meio deste estudo, identificou-se a existência de diversas práticas e 
ferramentas compatíveis com a GC distribuídas nas diretorias e órgãos que as 
compõem. Os resultados apurados ressaltaram as práticas de identificação, 
aquisição, desenvolvimento, registro, avaliação, divulgação e utilização do 
conhecimento. Observou-se também a necessidade de uma maior sensibilização 
dos docentes em relação, principalmente, à prática do registro do conhecimento que 
demanda um cuidado e dedicação especial de maneira a que possa servir de base 
para todas as outras práticas de gestão. 
 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; ações extensionistas; divulgação 
científica; divulgação do conhecimento; uso do conhecimento; UFMG; PROEX. 

 



Abstract 

 

The Knowledge management has evolved in recent years in view of the discovery of 
the importance of knowledge as a key element in defining market productivity and 
competitiveness and building a better prepared society for the challenges of 
everyday life. Universities and research institutes play a key role in building and 
providing knowledge that will directly impact society. Therefore, this study aimed to 
identify and analyze what are the knowledge management practices adopted by the 
Dean of Extension UFMG - PROEX. Emphasis will be given mainly to the 
dissemination and use of knowledge generated by the programs, projects, events, 
courses and services posing as extension actions. The research was conducted as a 
case study with a qualitative approach and used as methodology the bibliographical 
research, desk research and field research with the use of observation and 
interviews with the managers and technicians of the body. It was found that the 
PROEX does not have the management of knowledge institutionalized, but despite 
this fact, the research has identified the existence of various practices and 
compatible tools with GC distributed on the boards and bodies that comprise it. The 
results emphasized the practices of acquisition, development, registration, 
evaluation, dissemination and use of knowledge. It has also noticed the need for 
greater teachers awareness in relation mainly to the practice of registration of 
knowledge that demands a special care and dedication, so that it can serve as a 
basis for all other management practices. 

 
Keywords: Knowledge Management; extension actions; science communication; 
dissemination of knowledge; use of knowledge; UFMG; PROEX. 
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1 Introdução 

 "A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez 

possuído."  
 (Confúcio) 

O conhecimento sempre teve sua importância ressaltada ao longo dos tempos. A 

grande novidade é que, nos últimos anos, essa importância foi realçada, sendo o 

conhecimento elevado ao patamar de grande patrimônio da humanidade. Com a 

globalização dos mercados e o ritmo acelerado em que ocorre a geração e 

disseminação da informação, a maioria das empresas passou a operar em um 

ambiente cada vez mais dinâmico. A competitividade das empresas e instituições 

passou a ser definida pela sua capacidade de gerir o conhecimento, principalmente 

aquele resultante do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação (Probst, 

Raub & Romhardt, 2002).  

Nessa perspectiva, as organizações têm sido incitadas por novos desafios e levadas 

a buscar respostas rápidas para as mudanças e alterações advindas do ambiente 

externo. A agilidade nessas respostas é fator determinante para o desempenho 

positivo no mercado. Conhecimento e inovação passaram a ser palavras de ordem. 

Tarapanoff (2001), por exemplo, afirma que a hegemonia econômica e social não é 

mais exercida pelos dominadores dos meios de produção, mas sim por aqueles que 

administram o conhecimento e podem planejar a inovação. Outros autores 

compartilham a ideia e enfatizam que as empresas que apresentam um melhor 

desempenho no mercado globalizado são justamente aquelas que demonstram uma 

maior habilidade em produzir e gerir conhecimentos e que, portanto, têm como seu 

principal recurso o próprio conhecimento.  

Davenport e Prusak (1998) afirmam que a única vantagem sustentável de uma 

empresa é o conhecimento coletivo que ela tem, a forma como usa esse 

conhecimento e a prontidão com que adquire e utiliza novos conhecimentos. Para 

Stewart (1998), a gerência dos ativos intelectuais se tornou a tarefa mais importante 

dos negócios nas organizações desde que o conhecimento passou a ser o fator 

mais importante de produção. O autor assegura, ainda, que no setor de serviços o 

que se compra é conhecimento puro. Ressalta-se, dessa forma, o papel primordial 



11 

 

que o conhecimento desempenha para o desenvolvimento e crescimento 

econômico. 

Além de sua importância para o avanço econômico, o papel social do conhecimento 

vem sendo cada vez mais reconhecido. Governos, empresas privadas e outras 

instituições buscam alternativas e apresentam propostas que venham a alavancar o 

crescimento político, econômico e social do país, por meio de uma gestão adequada 

do conhecimento. A gestão do conhecimento resulta, assim, da crescente atenção 

que vem sendo dada ao conhecimento.  

A necessidade de se administrar o fluxo do conhecimento dentro das organizações 

levou pesquisadores como Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (2003) e 

Choo (2003), a desenvolverem estudos sobre os processos e procedimentos 

adotados nos mais variados tipos de empresas e a propor modelos de gestão que 

variam de acordo com a percepção de cada um deles a respeito desse fluxo. A 

questão imposta era identificar as políticas, procedimentos e tecnologias 

desenvolvidas para coletar, distribuir e utilizar efetivamente o conhecimento 

disponível, tanto no ambiente interno quanto no externo, visando aos objetivos 

organizacionais. Dessa forma, verifica-se um movimento crescente das 

organizações no sentido de adotar ações para apoiar os processos de construção do 

conhecimento e de sua gestão de maneira a garantir a sua sustentabilidade e 

distinção no mercado. Essas ações estão voltadas para a identificação, aquisição, 

desenvolvimento, compartilhamento, retenção e utilização do conhecimento que, de 

acordo com Probst et al. (2002), se constituem nos seis elementos fundamentais 

quando se trata de gestão do conhecimento.  

Diante do exposto, torna-se relevante verificar como tem sido feita a gestão do 

conhecimento e quais as principais práticas adotadas pelos diversos tipos e modelos 

de empresas. A análise da literatura pertinente ao tema aponta para o fato de que as 

organizações da área privada têm avançado na adoção de práticas de gestão do 

conhecimento com uma maior velocidade que na área pública, mas, que os dois 

segmentos apresentam uma grande evolução na busca da eficiência no tratamento 

do conhecimento em seus ambientes organizacionais. Esses estudos têm 

apresentado propostas de gerenciamento do conhecimento, identificado práticas e 
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permitido, ainda, a verificação dos fatores que dificultam ou facilitam a implantação 

de rotinas e procedimentos nos mais variados tipos de organizações.  

Nas universidades, a contribuição para a geração de conhecimento é uma de suas 

funções e um pré-requisito para a disponibilização de uma aprendizagem de 

qualidade aos seus públicos. Ao buscar um desempenho eficaz, por meio da 

geração, preservação e disseminação do conhecimento, a universidade volta-se 

para as necessidades educacionais, culturais, científicas e tecnológicas do país, 

esperando que a sociedade agregue valor às informações, compartilhe ideias e 

produza novos conhecimentos (Duarte, Paiva & Silva, 2007). 

Nessa perspectiva, analisar como se dá a gestão do conhecimento resultante dos 

processos de ensino, pesquisa e extensão dentro de uma instituição de ensino 

superior se torna uma tarefa instigante cujos resultados podem contribuir com os 

trabalhos e pesquisas que já vêm sendo desenvolvidos. 

 

1.1 Problema e questão norteadora 

Por se tratar de uma autarquia federal, a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) tem sua responsabilidade social realçada. É esperado que ela cumpra não 

apenas o seu papel formativo mas que contribua, de maneira efetiva, na geração e 

disponibilização de novos conhecimentos, propiciando o avanço tanto social quanto 

econômico do país. A instituição científica, principalmente aquela mantida com 

recursos públicos, tem a responsabilidade social específica de prestar contas do uso 

que ela faz desses recursos. Nesse sentido, Duarte (2004) chama a atenção para o 

fato de que a sociedade apoia os investimentos em pesquisa por acreditar que 

obterá retorno desses recursos por meio do conhecimento produzido e 

disponibilizado sobre aspectos relacionados a problemas vivenciados no seu dia a 

dia.  

A UFMG abriga uma grande diversidade de projetos de pesquisa e extensão em 

todas as áreas do conhecimento, tendo sua produção científica e tecnológica 

reconhecida nacional e internacionalmente. Esse fato acarreta uma grande 

responsabilidade e suscita alguns questionamentos em relação ao tratamento dado 

ao conhecimento resultante desses projetos e de outras atividades da instituição. O 
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grande volume de informação e o modelo de administração adotado pelas 

universidades trazem demandas bastante específicas ao se pensar em um 

planejamento para a gestão da informação e do conhecimento científico e 

tecnológico gerado em seus diversos departamentos, unidades e órgãos. Por outro 

lado, parcelas cada vez mais significativas da sociedade buscam novos 

conhecimentos, seja como forma de atuar mais efetivamente como cidadãos, seja 

para uma melhor qualificação profissional, seja para melhorar o desempenho 

organizacional, no caso de empresas. A relação universidade x empresa x 

sociedade ganha força justamente por meio da troca de experiências e informações. 

As universidades e centros de pesquisa tornam-se parceiros das empresas no 

desenvolvimento de novos conhecimentos, novas técnicas e consequentemente no 

processo de aprendizagem que tem como beneficiário final a sociedade.  

Nesse contexto, é sabido que a UFMG mantém um grande número de parcerias que 

vão se consolidando em suas diversas unidades acadêmicas e órgãos da 

administração central. Essas parcerias se constituem de diversas formas, entre elas 

por meio das atividades de extensão, e resultam num volume considerável de 

informações e conhecimento em circulação e uso e, consequentemente, na geração 

de novos conhecimentos. De acordo com a Política Nacional de Extensão 

Universitária, aprovada em maio de 2012, um dos objetivos das atividades de 

extensão é “possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 

disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento tecnológico e social do País” (UFMG, 2012). A socialização dos 

novos conhecimentos produzidos possibilita que os mesmos sejam testados e 

avaliados conferindo legitimidade e consistência às atividades da universidade. Vale 

ressaltar que, apesar do grande número de relatórios e publicações acerca das 

atividades da UFMG, não fica claro como é feita a gestão do conhecimento na 

instituição de maneira a garantir que esses novos conhecimentos sejam 

identificados e registrados para novamente serem disponibilizados e colocados em 

uso. 

O conhecimento gerado dentro de uma Universidade tem que ser devidamente 

tratado por meio de uma gestão eficaz. Diante do exposto, propõe-se como ponto de 

partida para esse estudo a seguinte questão norteadora: Como se dá a gestão do 
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conhecimento científico na Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, principalmente no 

que se refere à sua difusão e uso? 

Para responder à questão proposta foram estabelecidos os objetivos apresentados a 

seguir. 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 Analisar como se dá a gestão do conhecimento científico na Pró-Reitoria de 

Extensão da UFMG, principalmente no que se refere à sua divulgação e uso. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Apresentar os principais conceitos e modelos de Gestão do Conhecimento, 

bem como as principais práticas e ferramentas descritas na literatura.  

 Caracterizar a Pró-Reitoria de Extensão da UFMG – PROEX. 

 Analisar o processo de construção do conhecimento por meio das ações de 

extensão. 

 Identificar as práticas e procedimentos compatíveis com a gestão do 

conhecimento científico existentes na PROEX. 

 Identificar as práticas e procedimentos de divulgação e uso do conhecimento 

da PROEX. 

 Identificar os benefícios obtidos pela sociedade e pela universidade por meio 

da divulgação e uso do conhecimento científico pela PROEX. 
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1.3  Justificativa  

A partir da transição de uma sociedade baseada nos recursos tradicionais de 

produção para uma sociedade baseada no conhecimento, os estudos e pesquisas 

que vêm sendo desenvolvidos sobre o assunto têm sido fundamentais para a 

construção de novos conceitos e para a sustentação de novas investigações diante 

do enriquecimento do referencial teórico relacionado ao tema.  Os resultados dos 

estudos sobre gestão do conhecimento têm servido, também, de base para o 

processo de escolha das práticas e procedimentos a serem adotados em cada tipo 

de organização. Esses estudos vêm sendo, cada vez mais, merecedores da atenção 

dos administradores e têm ocupado um lugar de destaque no planejamento 

estratégico das organizações.  

Pode-se constatar na literatura que a importância do conhecimento e sua gestão 

ultrapassaram a fronteira acadêmica e ganharam destaque não apenas no mundo 

das organizações mas em toda a sociedade. Dessa forma, é pertinente dizer que o 

conhecimento agregado às inovações científicas e tecnológicas tem interferido cada 

vez mais no cotidiano e nas relações tanto humanas como mercadológicas. Essas 

relações têm sido fortemente influenciadas e permeadas pelas alterações 

resultantes do desenvolvimento, divulgação e aplicação desse conhecimento. Nesse 

contexto, o conhecimento gerado dentro de uma instituição pública de ensino 

superior tem sua relevância acentuada e levanta alguns questionamentos acerca de 

sua gestão. Pelo fato de a autora da dissertação trabalhar na Universidade Federal 

de Minas Gerais, ambiente onde é gerado um grande volume de conhecimento, 

esses questionamentos foram se fortalecendo e indagações sobre os procedimentos 

adotados pela instituição para a gestão de todo o conhecimento nela produzido têm 

se tornado evidentes. Essas indagações tomaram forma despertando o interesse em 

desenvolver um estudo mais aprofundado e mais direcionado para a investigação 

dos procedimentos adotados para gestão do conhecimento científico gerado na 

instituição, principalmente aqueles relacionados à sua difusão e uso. 

Percebe-se na literatura que os estudos sobre a gestão do conhecimento no 

ambiente organizacional privado são encontrados em uma quantidade bastante 

volumosa e abrangente. Porém, existem outros tipos de conhecimento ou de 

ambientes que se apresentam como um terreno fértil para o estudo e sobre os quais 
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as iniciativas de pesquisas são mais raras. Após a realização de levantamentos em 

bases de dados nacionais e internacionais e em diversos sistemas e repositórios de 

informação existentes, Leite (2006) afirma que ainda existe uma carência de estudos 

sobre a gestão do conhecimento científico e, principalmente, no contexto acadêmico. 

Durante o levantamento bibliográfico a autora da dissertação pôde confirmar essa 

afirmação de Leite (2006), o que vem a reforçar o mérito dessa pesquisa. 

Portanto, pode-se observar que o estudo da gestão do conhecimento no ambiente 

acadêmico ainda é muito incipiente. Dessa forma, a realização desse estudo poderá 

contribuir para que se tenha a visão de algumas das práticas que vêm sendo 

adotadas na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo como foco a difusão e o 

uso do grande volume de conhecimento que é gerado dentro da instituição, por 

intermédio dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, abrindo, assim, novas 

perspectivas na investigação sobre o tema. 

A escolha da Pró-Reitoria de Extensão como unidade de análise, entre as diversas 

possibilidades existentes na UFMG, tem como respaldo a seguinte afirmativa: 

A política de extensão da universidade se estrutura por meio de ações que 
têm por finalidade aprofundar as relações de democratização do saber 
científico, artístico e tecnológico, difundindo socialmente o conhecimento 
acadêmico, reconhecendo os saberes populares e de senso comum, 
aprendendo com a comunidade e produzindo novos conhecimentos (UFMG, 
2014).  

Partindo dessa perspectiva, a questão que se apresenta é saber como o órgão lida 

com todo o conhecimento que transita em uma via de mão dupla, entrando e saindo 

da universidade por meio das ações de extensão e de processos de difusão e uso 

desse conhecimento. 

 

 1.4 Estruturação   

Este estudo está estruturado em seis capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta uma introdução que apresenta o tema, o problema de 

pesquisa, a definição dos objetivos gerais e específicos, a justificativa da escolha do 

tema, além dessa estrutura. 
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No segundo capítulo será apresentada a revisão da literatura passando por uma 

conceituação e apresentação dos componentes e modelos da Gestão do 

Conhecimento.  

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia adotada para a realização da pesquisa 

e alcance dos objetivos, destacando o tipo de pesquisa, a unidade de análise 

estudada, os instrumentos de coleta de dados adotados, bem como a forma de 

análise e interpretação dos resultados. 

O quarto capítulo se dedica à caracterização do órgão pesquisado, demonstrando 

sua estrutura e principais atribuições. 

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada, descrevendo as 

principais práticas e ferramentas identificadas no órgão como compatíveis com a 

gestão do conhecimento. Buscou-se verificar a compatibilidade destas práticas aos 

processos de identificação, desenvolvimento, aquisição, compartilhamento, e 

retenção do conhecimento, à luz da contribuição teórica de Probst et al. (2002), além 

de averiguar os procedimentos de comunicação e desenvolvimento de uma cultura 

voltada para a produção de conhecimento com base nos estudos de Leite (2006). 

Foram apurados, também, os aspectos relacionados ao processo de avaliação de 

acordo com as autoras Bukowitz e Williams (2002). Em seguida, são apresentados 

os benefícios da difusão e uso do conhecimento para a Universidade e para a 

comunidade na visão dos gestores da Pró-Reitoria de Extensão. 

No sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais, destacando-se os 

pontos relevantes levantados durante a pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

No presente capítulo serão apresentados os elementos que foram identificados 

como importantes para dar a sustentação teórica ao presente trabalho. O problema 

de pesquisa proposto será investigado à luz dos conceitos e definições existentes na 

literatura pertinente ao tema e que se encontram elencados a seguir. Assim sendo, 

serão apresentadas as contribuições teóricas sobre a sociedade do conhecimento, 

os tipos de conhecimento, a gestão do conhecimento e as práticas adotadas tanto 

no ambiente das organizações como no ambiente acadêmico e, em particular, sobre 

a difusão e o uso do conhecimento.  

 

2.1 Sociedade do Conhecimento  

Várias têm sido as discussões acerca da nova configuração que a sociedade vem 

adquirindo ao longo dos últimos anos. No contexto em que a humanidade abandona 

suas bases originais na agricultura, passando pela manufatura e industrialização 

para ingressar na era da informação e do conhecimento, esses dois elementos 

tornam-se a chave de todas as relações.  

De acordo com Stewart (1998) a era da informação deixa para trás o mundo 

econômico que tinha os elementos físicos como principais fontes de riqueza, 

passando o conhecimento a ocupar lugar de destaque nas organizações. O autor 

argumenta: 

Nessa nova era, a riqueza é produto do conhecimento. O conhecimento e a 
informação – não apenas o conhecimento científico, mas a notícia, a opinião, 
a diversão, a comunicação e o serviço – tornaram-se as matérias-primas 
básicas e os produtos mais importantes da economia (Stewart, 1998, p. XIV). 

Em seus estudos, esse autor destaca a importância do conhecimento humano, 

passando a denominá-lo no âmbito das organizações como “capital Intelectual”. O 

capital intelectual é visto como o resultado da soma dos fatores relacionados ao 

conhecimento do trabalho, à rede eletrônica e à cooperação entre os envolvidos em 

todos os processos da organização.  
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Essa sociedade, que tem em sua centralidade o conhecimento em todas as suas 

formas, recebe a denominação de “Sociedade do Conhecimento” e se insere em um 

ambiente em que ocorrem grandes mudanças tecnológicas, em um ritmo acelerado, 

sendo pautado pelo empreendedorismo e a inovação. Tornou-se, então, 

fundamental, estruturar estratégias que, suportadas nesse novo conceito, se 

mostrassem adequadas às novas demandas e aos novos tempos da economia e da 

sociedade. Dessa forma, identificar e gerir de maneira eficiente e inteligente o 

conhecimento das pessoas nas organizações tem sido o diferencial para a 

sustentabilidade e competitividade das empresas. 

Os autores Probst et al. (2002) alertam para o fato de que as empresas devem estar 

atentas às novas demandas da sociedade e destacam: 

Os administradores precisam analisar como a importância crescente do 
conhecimento pode afetar a posição competitiva de sua empresa. Portanto, 
eles devem compreender a dinâmica básica de nossa sociedade orientada 
para o conhecimento (Probst et al., 2002, p.14). 

Nesse novo contexto, a necessidade de aprendizagem se configura em todos os 

níveis das organizações, exigindo um redesenho da gestão até então conhecida, de 

forma a priorizar as estratégias de tratamento do conhecimento organizacional. Uma 

nova perspectiva se instala: adquirir conhecimento se tornou uma exigência social 

crescente. Cada vez mais pessoas e organizações buscam o conhecimento e 

investem na aprendizagem, o que se transforma em uma mola propulsora para 

novos conhecimentos que, quando colocados em uso, vão gerando novos 

conhecimentos e assim sucessivamente.  

Seguindo esse raciocínio, Alvarenga Neto (1998, p. 25) conclui que o investimento 

em educação e capacitação contínuas é condição primordial para as economias e 

que “a mente humana tornou-se uma força direta de produção, não apenas um 

elemento decisivo no sistema produtivo”. Tarapanoff (2001) complementa ao afirmar 

que a capacidade de gerar e utilizar conhecimento e inovações, a educação e o 

preparo dos trabalhadores e do povo são fatores determinantes da competitividade 

tanto dos setores produtivos quanto dos países. Dessa forma, a busca pelo 

conhecimento extrapola o ambiente das organizações, passando a permear todos os 

níveis da sociedade. 
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Finalmente, vale ressaltar que, na sociedade do conhecimento, à medida que cresce 

a necessidade de potencializar a capacidade inovadora das organizações, as 

práticas e procedimentos de produção até então conhecidos precisam ser revistos e 

enxertados com novos conhecimentos, muitos deles oriundos das instituições e 

centros de pesquisa, entre eles as universidades. Por outro lado, os cidadãos 

comuns, em seus processos de tomada de decisão cotidianos, também demandam 

conhecimentos que muitas vezes são resultantes de pesquisas e estudos 

desenvolvidos nessas instituições. Candotti (2002) corrobora essa afirmação 

destacando a importância de se disponibilizar e colocar em uso os avanços da 

ciência ao declarar: 

... a circulação das idéias e dos resultados de pesquisas é fundamental para 
avaliar o seu impacto social e cultural, como também para recuperar, por meio 
do livre debate e confronto de idéias, os vínculos e valores culturais que a 
descoberta do novo, muitas vezes, rompe ou fere (Candotti, 2002, p.17). 

Nessa contribuição do autor, a participação da sociedade fica evidenciada como 

validador dos resultados de pesquisas e como garantia de respaldo aos novos 

conhecimentos que são disponibilizados.  

Assim sendo, a disponibilização do conhecimento torna-se fundamental no sentido 

de abastecer a sociedade com o conhecimento adequado e necessário ao seu 

desenvolvimento econômico, político e social. Diante dessa constatação, pode-se 

afirmar que, se o conhecimento não é disponibilizado de maneira eficiente, ele não é 

colocado em uso e perde a sua função primordial de estar a serviço da humanidade. 

A sociedade do conhecimento se apresenta, dessa forma, revestida de 

particularidades e exigências que encontraram respostas na movimentação que se 

instalou em prol da criação, desenvolvimento e gestão dessa nova modalidade de 

ativo e novo objeto de interesse social, o conhecimento. 
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2.2 Conhecimento, conhecimento organizacional e conhecimento científico  

A crescente importância do conhecimento para as organizações e para toda a 

sociedade vem provocando uma estratificação nos conceitos e, consequentemente, 

uma diferenciação entre os tipos de conhecimento. Não há como tratar sobre a 

gestão do conhecimento e, particularmente, sobre suas práticas, sem lançar mão de 

algumas das definições apresentadas na literatura para os seus diferentes tipos.  

 

2.2.1 Conhecimento        

O conhecimento vem sendo definido e caracterizado de diversas formas ao longo da 

história. Seu estudo tem suas raízes na filosofia e epistemologia do período grego 

(Nonaka & Takeuchi, 1997). Ainda hoje, não existe uma definição que possa ser 

considerada mais exata ou completa. São apresentados diferentes tipos que variam 

de uma conceituação simples até uma mais complexa.  

Em primeira instância, pode-se tomar o conhecimento relacionado ao indivíduo 

evoluindo-se posteriormente para aquele encontrado dentro das organizações e que 

recebe definições e caracterizações mais complexas e diferenciadas. Sveiby (1998) 

apresenta uma definição simplificada ao definir conhecimento como sendo a 

capacidade de agir. Essa definição é reforçada por Drucker (1999) ao afirmar que o 

conhecimento é informação eficaz colocada em ação e focalizada em resultados.  

Uma contribuição um pouco mais elaborada é apresentada por Probst et al. (2002): 

Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os 
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a 
prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O 
conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles, 
está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e representa 
suas crenças sobre relacionamentos causais (Probst et al., 2002, p. 29). 

Nessa definição percebe-se o destaque dado aos indivíduos e sua importância 

enquanto sujeitos do conhecimento. Nela estão embutidos elementos que vão ser 

tratados de diferentes formas por outros autores e que, ao destacar os termos teoria 

e prática, vão ao encontro das definições propostas por Nonaka e Takeuchi (1997), 
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por exemplo, no que se refere à diferenciação do conhecimento em dois tipos: o 

explícito e o tácito. 

As distinções entre os dois conhecimentos que são básicos para a criação do 

conhecimento organizacional podem ser sintetizadas da seguinte forma:  

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e difícil de ser 
formulado e comunicado. Já o conhecimento explícito ou codificado refere-se 
ao conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática. Nonaka e 
Takeuchi (1997, p. 65) 

Partindo dessa diferenciação apresentada pelos autores, Choo (2003) destaca a 

importância de as organizações aprenderem a converter o conhecimento tácito em 

conhecimento explícito e apresenta um terceiro tipo de conhecimento: o 

conhecimento cultural. O conhecimento cultural está relacionado a estruturas 

cognitivas e emocionais dos membros da organização e são utilizadas na 

percepção, avaliação e construção da realidade. Ele também contribui de maneira 

efetiva na criação do conhecimento organizacional. 

Davenport e Prusak (2003) também acrescentam novos elementos à definição: 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insigt experimentado, a qual proporciona uma 
estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 
organizações ele costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 
organizacionais (Davenport & Prusak, 2003, p. 6). 

Os novos elementos apresentados na consideração dos autores trazem consigo o 

aumento da complexidade do assunto e dão um passo adiante ao citar uma 

diferenciação ocasionada pelo ambiente onde o conhecimento está inserido: o 

ambiente organizacional. Dessa forma, torna-se relevante verificar como os 

estudiosos têm tratado esse tipo de conhecimento.  

 

2.2.2 Conhecimento organizacional 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) o estudo do conhecimento organizacional se dá em 

duas dimensões. A primeira dimensão é a ontológica na qual a organização apenas 
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propicia o ambiente para a geração de conhecimento, ou seja, ela cria as condições 

necessárias para que esse processo ocorra. A segunda dimensão é a 

epistemológica e trata do conhecimento em seus dois tipos, tácito e explícito. O 

conhecimento explícito é formalizado em manuais, procedimentos, guias, normas e 

outros procedimentos de registro e é facilmente transmitido ou repassado. Já o 

conhecimento tácito é pessoal, individual, resultante das vivências e experiências de 

cada indivíduo. As diversas interações que ocorrem dentro das organizações entre o 

conhecimento explícito e tácito vão resultar na criação e no aumento do 

conhecimento organizacional.  

Para Choo (2003) o conhecimento organizacional é resultante dos processos de uso 

da informação e o meio por meio do qual a organização descobre, partilha e aplica 

novos conhecimentos, constrói os significados sobre a sua identidade e padroniza 

suas ações por meio da busca, avaliação e seleção de alternativas.   

O autor constrói a sua definição de conhecimento organizacional baseado em três 

diferentes tipos de conhecimento: 

Uma empresa possui três tipos de conhecimento: conhecimento tácito, 
contido na experiência de indivíduos e grupos; conhecimento explícito, 
codificado nas normas, rotinas e procedimentos da organização; e 
conhecimento cultural expresso nas crenças, normas e pressupostos usados 
para dar valor e importância a novos conhecimentos e informações (Choo, 
2003, p. 22). 

Os tipos de conhecimento, tácito e explícito, apresentados por Nonaka e Takeuchi 

(1997) e complementados por Choo (2003) são mencionados, também, por outros 

estudiosos do assunto, de maneira direta - ou seja, com a mesma nomenclatura - ou 

de maneira indireta, por meio da citação dos elementos que compõem cada um dos 

dois tipos de conhecimento. A distinção entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito é imprescindível para examinar os procedimentos e 

mecanismos por meio dos quais o conhecimento é construído e criado nas 

organizações.  

O processo de construção do conhecimento organizacional também vem sendo 

objeto de estudo e motivador de análises e discussões pelos pesquisadores do 

assunto. Os autores Nonaka e Takeuchi (1997) e Choo (2003) defendem que criar 

conhecimento organizacional significa quase que recriar a empresa, e todos dentro 
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dela, em um processo que não é apenas organizacional, mas também pessoal. 

Utilizando-se de análises feitas em diversos tipos de organizações, de diferentes 

portes, ramo de negócios e filosofia empresarial, os autores foram construindo suas 

definições e modelos e identificando práticas que passaram a ser referência no 

estudo do conhecimento organizacional.  

Os estudos de Nonaka e Takeuchi (1997) foram desenvolvidos baseados em 

empresas japonesas e apregoam que o sucesso ou fracasso de uma empresa está 

em sua capacidade de construir conhecimento. Os autores entendem que a criação 

de conhecimento consiste na “capacidade de uma empresa de criar um novo 

conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, 

serviços e sistemas” (Nonaka & Takeuchi,1997, p. 1). 

De acordo com Choo (2003) a aquisição de conhecimento organizacional se dá a 

partir de três processos de uso da informação – criação de significado, construção 

do conhecimento e tomada de decisão – que se transformam em um ciclo contínuo e 

permanente de aprendizagem organizacional. A criação de significado se dá por 

meio da compreensão da organização do ambiente no qual ela esta inserida: o que 

ela representa nesse ambiente (o que é e o que faz). A construção do conhecimento 

se dá quando a organização cria, organiza e processa a informação por meio do 

aprendizado, gerando, assim, novos conhecimentos. Para o autor, o sucesso ou 

fracasso de uma empresa pode estar relacionado à sua capacidade de aprender. Já 

o processo de tomada de decisão é estratégico no que diz respeito ao uso da 

informação, pois, toda ação de uma empresa é derivada de uma decisão tomada a 

partir do uso do conhecimento que respalda aquela decisão. Para o autor, 

a organização que for capaz de integrar eficientemente os processos de 
criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisões 
pode ser considerada uma organização do conhecimento (Choo, 2003, p. 30). 

Entender o significado do que vem a ser o conhecimento organizacional e como ele 

pode ser constituído é um passo essencial quando se quer verificar as diversas 

formas de se processar e gerir esse conhecimento. 

Da análise que se pode fazer do que vem a ser o conhecimento organizacional e do 

processo de sua criação, identifica-se a existência de variados tipos de informação e 
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conhecimento. Entre esses tipos pode-se destacar, por exemplo, o conhecimento 

científico que se constitui em elemento fundamental para a criação de novos 

conhecimentos. Ele permeia as transformações e aprimoramentos nos processos de 

produção e rotinas administrativas, propiciando e contribuindo para a construção do 

conhecimento organizacional.  

 

2.2.3 Conhecimento científico  

Para além do conhecimento organizacional, especificamente aquele gerado dentro 

das organizações - e que resulta das trocas e interações entre os conhecimentos 

tácito e explícito, anteriormente apresentados - está o conhecimento científico. De 

acordo com Leite (2007, p. 93), “a criação do conhecimento científico ocorre 

essencialmente por meio das pesquisas científicas realizadas por pesquisadores-

docentes”. Ele é produzido no âmbito das universidades e dos centros e institutos de 

pesquisa. Entretanto, o conhecimento científico só se torna relevante se e quando a 

sociedade tem acesso às mudanças, evoluções e revoluções da ciência e da técnica 

obtidas por meio dos estudos e pesquisas desenvolvidos como resposta aos seus 

questionamentos e necessidades.  

O conhecimento científico tem múltiplas aplicações e é cada vez mais necessário ao 

cidadão comum e à sociedade sendo “um recurso ao qual todos recorremos para 

obter orientação em nossas decisões diárias” (Mueller, 2002, p. 01-02). Conforme o 

autor enfatiza, para o cidadão comum o conhecimento científico se constitui em um 

suporte ao processo de tomada de decisões cotidianas. É, portanto, um instrumento 

para o exercício da cidadania na medida em que proporciona uma maior 

compreensão da natureza, da vida social, política e econômica.  

Nessa mesma linha de pensamento, Almeida (2002) ressalta: 

O público em geral tem sua atenção despertada para as coisas do saber e 

aspira participar do movimento incessante das ideias e compreender, pelo 

menos em suas linhas essenciais, as bases dos grandes fatos científicos e a 

essência das principais leis naturais (Almeida, 2002, p. 66). 
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Tomando-se como base esta afirmação, pode-se dizer que o interesse dos 

indivíduos no conhecimento científico não está canalizado para sua aplicação 

apenas nas atividades profissionais. Sua busca para utilização nas questões e 

assuntos cotidianos também tem aumentado.  

Pesquisadores acessam e utilizam o conhecimento científico durante todo o 

processo de pesquisa, ou seja, ele é a fonte de produção de novos conhecimentos. 

Isso é o mesmo que dizer que pesquisadores e cientistas consomem conhecimentos 

à medida que os produzem. 

Para as organizações o conhecimento científico se traduz no aumento da 

produtividade e da produção, gera vantagens comparativas para a economia, novos 

produtos ou serviços, aprimoramento de rotinas e procedimentos e, 

consequentemente, maior sustentabilidade e competitividade. É fundamental, 

também, no processo de tomada de decisões das empresas. 

Em relação ao conhecimento científico, também se pode tomar as duas dimensões 

de conhecimento explícito e conhecimento tácito apresentadas por Nonaka e 

Takeuchi (1997). O conhecimento científico explícito pode ser definido como toda a 

forma de conhecimento codificado, ou seja, compreende todas as formas de 

literatura científica, avaliadas ou não. O conhecimento tácito refere-se ao que pode 

ser entendido como o conhecimento ou habilidade que pode ser passada entre 

cientistas por contatos pessoais, mas não pode ser exposto ou repassado por meio 

de fórmulas, diagramas, descrições verbais ou instruções para ação (Collins, 2001, 

como citado em Leite, 2007). Ele está vinculado à experiência e à competência do 

pesquisador e por esse motivo é de difícil registro e representação (Davenport & 

Prusak, 1998). 

As interações possíveis entre o conhecimento científico explícito e o conhecimento 

científico tácito viabilizam a criação de novos conhecimentos. Dessa forma, o 

modelo de criação do conhecimento a partir dessas duas dimensões, que foi 

construído por Nonaka e Takeuchi (1997) e amplamente divulgado por meio da 

abordagem de gestão do conhecimento, pode ser aplicado, também, para o 

conhecimento científico. 
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O conhecimento científico vem atrelado a outro tipo de conhecimento: o 

conhecimento tecnológico.  A definição do conhecimento tecnológico é construída a 

partir do entendimento do que vem a ser tecnologia. De acordo com Betz (1997), 

citado por Vasconcelos (2000, p. 77), “tecnologia é o conhecimento de se fazer 

alguma coisa, o conhecimento de uma técnica funcional”. Essa definição pode ser 

complementada por Garcia (2001) que afirma que o conhecimento tecnológico 

compreende o campo das técnicas criadas pelo homem no desenvolvimento de sua 

atividade econômica. Depreende-se, portanto, que o conhecimento tecnológico é um 

conjunto de conhecimentos aplicáveis a um determinado ramo de atividade. Ele é 

criado, desenvolvido, incorporado em produtos, processos ou serviços e 

disponibilizado para o mercado. A capacidade das organizações de adquirir, produzir 

e administrar o conhecimento científico e tecnológico é fator decisivo e determinante 

da sua competitividade e sustentabilidade nesse mercado. Os institutos de pesquisa 

e as universidades são os principais responsáveis por alimentar a sociedade com o 

conhecimento científico e tecnológico tornando-se, assim, os parceiros em potencial 

das organizações, juntamente com seus clientes, fornecedores e até mesmo seus 

concorrentes. 

Assim sendo, o complexo universo de possibilidades que se revela por intermédio 

dos diferentes tipos de conhecimento se apresenta como um bom substrato para o 

estudo dos aspectos concernentes à sua gestão. 

 

2.3 Gestão do conhecimento organizacional  

A base conceitual sobre o tema Gestão do Conhecimento se constitui mediante a 

apreciação dos estudos que vêm sendo realizados ao longo dos anos. Sua 

importância no contexto atual é analisada em relação ao indivíduo e às organizações 

tanto no âmbito privado quanto no público. No âmbito das instituições privadas o 

assunto vem sendo tratado, de uma maneira diversificada e abrangente, por autores 

consagrados como Nonaka e Takeuchi (1997), Choo (2003), Davenport e Prusak 

(2003), Stewart (1998), entre outros que já foram citados nesse estudo, 

corroborados pelas discussões encontradas em publicações recentes, quais sejam, 

artigos, dissertações e teses, periódicos e revistas especializadas. São encontradas 
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diferentes definições e variadas formas de qualificá-las e desenvolvê-las. No âmbito 

público, Batista (2004) e Terra (2010) são autores que discutem a importância da 

Gestão do Conhecimento para os órgãos e instituições da administração pública 

tendo em vista o papel social das mesmas. Os conceitos apresentados por esses e 

outros pesquisadores se complementam e dialogam entre si dando a dimensão da 

complexidade que o tema carrega. 

A análise das definições apresentadas por alguns autores é fundamental para a 

percepção de todos os elementos que envolvem a gestão do conhecimento dentro 

de uma organização. A definição de Alvarenga Neto (2005), por exemplo, para a 

gestão do conhecimento é: 

O conjunto de atividades voltadas para a promoção do conhecimento 
organizacional, possibilitando que as organizações e seus colaboradores 
possam sempre se utilizar das melhores informações e dos melhores 
conhecimentos disponíveis, com vistas ao alcance dos objetivos 
organizacionais e maximização da competitividade. (Alvarenga Neto, 2005, 
p.18). 

Reforçando essa contribuição do autor, Do Valle (2010) aponta algumas das perdas 

significativas para a organização quando não há um tratamento adequado do 

conhecimento e das informações dentro dela: esforço duplicado gerado pelo 

desconhecimento do que está sendo executado por cada grupo ou indivíduo; 

dificuldade na obtenção de informações e, consequentemente, decisões ruins por 

falta delas; baixa produtividade e perda de negócios. Os dois autores destacam, 

dessa forma, a importância de uma boa gestão como forma de garantir a 

disponibilização e utilização das informações e conhecimentos dentro da 

organização.  

Davenport e Prusak (2003) acrescentam um novo elemento ao apresentarem sua 

definição: o compartilhamento. Para os autores a gestão do conhecimento 

compreende um conjunto integrado de ações que tem por objetivo identificar, 

capturar, gerenciar e compartilhar todo o ativo de informações de uma organização. 

Numa abordagem que também reconhece a gestão do conhecimento como um 

conjunto de ações, Probst et al. (2002) definem a gestão do conhecimento como um 

conjunto integrado de intervenções que aproveitam as oportunidades para dar forma 

à base de conhecimento. Essa base de conhecimentos consiste em ativos de 
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conhecimentos individuais e coletivos que a organização pode utilizar para realizar 

suas atividades. Os autores chamam a atenção para o fato de que a base de 

conhecimentos passa por constantes mudanças e que são exatamente essas 

mudanças que constituem a aprendizagem organizacional. 

Tarapanoff (2001) argumenta que o objetivo central da gestão é potencializar os 

recursos informacionais e a capacidade de informação de uma organização, de 

modo a ensiná-la a aprender e adaptar-se às mudanças ambientais construindo, 

assim, uma organização voltada para o aprendizado. Dessa forma, a informação 

aparece como elemento chave e necessário ao processo de construção do 

conhecimento e aprendizagem organizacional. Nos estudos de gestão do 

conhecimento, grande parte dos autores acha relevante deixar clara a diferenciação 

entre informação e conhecimento. Eles defendem que o conhecimento está em um 

nível acima da informação que se apresenta mais como um componente principal do 

processo de criação desse primeiro.  

Os estudos sobre competência e aprendizagem organizacional levaram Fleury e 

Fleury (2000) a desenvolver a seguinte definição para Gestão do Conhecimento: 

A gestão do conhecimento está imbricada nos processos de aprendizagem 
nas organizações, e, assim, na conjugação desses três processos: aquisição 
e desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de 
memórias, em um processo coletivo de elaboração das competências 
necessárias à organização (Fleury & Fleury, 2000, p. 33). 

Essa definição reforça o caráter coletivo e contínuo da construção do conhecimento 

e consequentemente de sua gestão dentro das organizações. Fica claro que, para 

ser efetivo, deve ser um procedimento adotado em todos os níveis e por todos os 

integrantes da empresa. Cabe à organização criar as condições adequadas ao seu 

desenvolvimento e continuidade incluindo a gestão do conhecimento em seu 

planejamento estratégico. 

Davenport e Prusak (2003) afirmam que o entendimento do conhecimento e sua 

gestão tornaram-se fator fundamental para a sustentabilidade e liderança das 

organizações no mercado. Sobre esse aspecto, Terra (2000) observa que: 
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A Gestão do Conhecimento está, desta maneira, intrinsecamente ligada à 
capacidade das empresas em utilizarem e combinarem as várias fontes e 
tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem competências 
específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, permanentemente, em 
novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de mercado 
(Terra, 2000, p. 70). 

Essa afirmação do autor ressalta a transformação do conhecimento em resultados 

concretos que asseguram a competitividade da organização no mercado.  

Alvarenga Neto (2008) postula que a Gestão do Conhecimento se apresenta como 

uma grande área que pode ser denominada metaforicamente como “área guarda-

chuva” por abrigar várias abordagens gerenciais, ferramentas, modelos e elementos 

constitutivos que dialogam entre si. Mas o autor ressalta, ainda, a importância de se 

diferenciar a Gestão do Conhecimento da Gestão da Informação. Em seus estudos o 

autor considera que a gestão do conhecimento tem suas origens em um sistema de 

gestão de recursos informacionais acrescido de novas abordagens e ferramentas 

gerenciais. 

As autoras Bukowitz e Williams (2002, p.17) asseguram que “os conceitos e as 

teorias de Gestão do Conhecimento têm sido bem documentadas” e chamam a 

atenção para o fato de que não existe uma receita certa para o assunto. A Gestão 

do Conhecimento está em constante e rápida evolução e é resultante do confronto e 

combinação de vários elementos, entre eles a gestão de recursos humanos, o 

desenvolvimento organizacional, a gestão de mudanças, a tecnologia da informação, 

a mensuração e avaliação de desempenho, entre outros.  

Essa falta de um padrão único e a existência de diversos modelos que foram 

construídos de acordo com as vivências e experiências de organizações de 

diferentes portes e ramos de negócios enriquece e permite o estudo das propostas 

apresentadas pelos estudiosos do assunto.  

 

2.3.1 Modelos de gestão do conhecimento no ambiente organizacional 

A gestão do conhecimento abrange todas as áreas das organizações. É complexa, 

multidisciplinar e por esse motivo apresenta diferentes modelos que foram 
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construídos com base nas abordagens e definições adotadas pelos diversos 

autores. De acordo com a análise de cada modelo, pode-se verificar o destaque 

dado para as principais etapas de criação do conhecimento quais sejam a criação, 

captação, compartilhamento e uso que exigem controle e gerenciamento por parte 

da instituição para que o processo seja efetivo. Baseado nessas etapas verifica-se 

que os diversos modelos apresentados se comunicam e se complementam na busca 

da construção do conhecimento organizacional. Alvarenga Neto (1998) acredita que 

são justamente a inter-relação, a interpolação e a permeabilidade entre os vários 

temas e abordagens que dão sustentação e são os pilares da gestão do 

conhecimento organizacional. 

Na literatura, os modelos trazem visões diferenciadas em termos de escolas de 

formação, quer seja a postura oriental encontrada no modelo de Nonaka e Takeuchi 

(1997), quer seja a ocidental norte-americana representada pelo modelo de 

Davenport e Prusak (1998) e ainda a ocidental brasileira verificada nos modelos de 

Terra (1999) e Batista (2004) entre tantos outros. Porém, serão apresentados 

apenas três dos modelos desenvolvidos para o âmbito organizacional por se 

considerar que os mesmos trazem em seu bojo os elementos principais e 

necessários à compreensão da dinâmica que envolve o processo de gestão do 

conhecimento dentro das organizações, além dos subsídios adequados ao 

embasamento dessa pesquisa.  

 

2.3.1.1 Modelo de Nonaka e Takeuchi 

O modelo apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997) está ancorado no pressuposto 

de que a criação e a expansão do conhecimento se dão a partir da interação entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Essa interação é tratada como um 

processo dinâmico de conversão de conhecimento e pode ocorrer por meio de 

quatro processos: a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. 

A socialização é definida pelos autores como o processo de conversão de um 

conhecimento tácito em outro também tácito por meio do compartilhamento de 

experiências práticas, da observação e da percepção das emoções e dos contextos 

específicos que envolvem cada procedimento. Algumas formas de socialização 
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observadas pelos autores em algumas empresas ocorrem por intermédio de 

sessões de brainstorms, da observação participativa que permite a captação de 

alguma habilidade técnica específica ou por meio das relações com os clientes antes 

e depois do desenvolvimento de produtos.   

A externalização é o processo de conversão de conhecimento tácito para explícito e 

é orientado pela metáfora e/ou analogia para a construção de conceitos. Os autores 

consideram esse modo de conversão como a chave para a criação do 

conhecimento, pois permite a criação de conceitos novos e explícitos a partir do 

conhecimento tácito. Após sua criação, os conceitos devem ser expressos em uma 

linguagem sistemática revestida de uma lógica coerente.  

A combinação consiste na articulação de diferentes conjuntos de conhecimentos 

explícitos e se baseia na troca de conhecimentos por meio de documentos, 

reuniões, conversas ao telefone ou por meio das redes comunicação 

computadorizadas. O método de combinação pode ocorrer ao nível das gerências 

intermediárias ou na alta gerência e também por meio da educação e do treinamento 

formal. 

Finalmente, a internalização consiste na cristalização do conhecimento explícito 

adquirido nos três processos anteriores em um conhecimento tácito dos indivíduos 

envolvidos por meio da aplicação, do uso, ou seja, do aprender fazendo. Nessa 

etapa o conhecimento explícito é incorporado ao conhecimento tácito. A organização 

é responsável pela mobilização do conhecimento tácito criado e acumulado no nível 

individual. Cabe a ela criar o ambiente adequado para que o processo de criação do 

conhecimento organizacional ocorra. Dessa forma, pode-se inferir que a criação do 

conhecimento deve estar implícita como intenção da organização pois ela só vai ser 

possível se for considerada como meta da empresa.  

O modelo proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) culmina no que eles chamam de 

espiral do conhecimento.  A Figura 1 traz a representação desse processo:  
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Figura 1 – Espiral do Conhecimento 
Fonte: Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1997, p. 80). Criação de conhecimento na empresa: Como as 
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus. 

 

A espiral do conhecimento é um processo que começa em um nível individual e vai 

extrapolando as seções e departamentos cruzando suas fronteiras e ampliando as 

comunidades de interação por meio dos quatro modos de conversão do 

conhecimento propostos pelos autores e apresentados anteriormente. A explicação 

da espiral de criação do conhecimento organizacional constitui o ápice da teoria dos 

autores, em que, a construção de um novo conhecimento se dá a partir da interação 

social entre os conhecimentos tácito e explícito. 

 

2.3.1.2 Modelo de Choo 

 

O modelo de gestão do conhecimento apresentado por Choo (2003) parte do 

princípio de que o conhecimento organizacional é criado a partir da integração de 

processos relacionados ao uso da informação. Conforme já mencionado 

anteriormente, o autor destaca três processos que julga fundamentais: criação de 

significado, construção do conhecimento e tomada de decisão. Esses processos se 

relacionam e se alimentam mutuamente em um ciclo contínuo de geração do 

conhecimento organizacional. O detalhamento de cada um deles pode contribuir 

para um melhor entendimento desse ciclo que é representado conforme a Figura 2:   
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Figura 2 – Fluxo da informação e criação do conhecimento para a ação 
organizacional 
Fonte: Choo, C. W. (2003, p. 31). A organização do conhecimento: Como as organizações usam a 
informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: SENAC. 
 

De acordo com o que se pode notar na Figura 2, a rede de processos de uso 

coletivo da informação propicia a criação de significados comuns entre os 

integrantes da organização a descoberta de novos conhecimentos e o 

comprometimento com os planos de ação por meio da participação nos 

procedimentos de tomada de decisão. 

A criação de significado se dá por intermédio da percepção por parte das empresas 

do ambiente e da realidade na qual estão inseridas. Durante esse processo ocorre a 

seleção e interpretação das informações, notícias e mensagens recebidas do 

ambiente. Por meio dessa interpretação, e baseado em experiências passadas, o 

significado da empresa é construído.  

 A construção do conhecimento é conseguida, principalmente, por intermédio da 

elaboração de processos sociais capazes de criar novos conhecimentos a partir da 

conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. É fundamental para 

as empresas aprenderem a fazer essa conversão de maneira a promover a inovação 

e o desenvolvimento de novos produtos. Choo (2003) adota as quatro formas de 

conversão do conhecimento propostas por Nonaka e Takeuchi (1997): a 

socialização (tácito em tácito), a exteriorização (tácito em explícito), a combinação 



35 

 

(explícito em explícito) e a internalização (explícito em tácito). Essas quatro formas 

de conversão do conhecimento também se retroalimentam formando uma espiral 

contínua de construção de conhecimento.  

Conhecedora de seus significados e de posse dos conhecimentos construídos, a 

empresa se encontra pronta para agir estando munida dos elementos necessários 

ao seu processo de tomada de decisão.  A proposta do modelo de Choo (2003) 

pode ser resumida na seguinte afirmação do autor: 

A organização do conhecimento liga os três processos de uso estratégico da 
informação – a criação de significado, a construção do conhecimento e a 
tomada de decisões - num ciclo contínuo de aprendizagem e adaptação que 
podemos chamar de ciclo do conhecimento (Choo, 2003, p. 51). 

O autor sintetiza sua proposta afirmando que, identificando e dando significado aos 

sinais do ambiente, mobilizando o conhecimento e a experiência de seus membros e 

elaborando rotinas para a tomada de decisões e ações, a empresa está propiciando 

a criação de um ciclo do conhecimento. 

 

2.3.1.3 Modelo de Probst, Raub e Romhardt 

Para Probst et al. (2002), o primeiro desafio para uma organização que deseja 

desenvolver a gestão do conhecimento é ter bem definido o que sabe e o que não 

sabe de maneira a adotar estratégias baseadas em suas competências. A gestão do 

conhecimento se dá por meio de um ciclo composto de seis processos que também 

se inter-relacionam: identificação, aquisição, desenvolvimento, partilha/distribuição, 

retenção e utilização do conhecimento. O ciclo proposto pelos autores se 

retroalimenta mediante a medição do conhecimento criado e do estabelecimento de 

novas metas de criação mantendo o ambiente constante de construção de 

conhecimento.  Esse ciclo pode ser representado de acordo com a Figura 3: 
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Figura 3 – Ciclo do Conhecimento  
Fonte: Probst, G., Raub, S. & Romhardt, K. (2002, p. 36). Gestão do conhecimento: Os elementos 
construtivos do sucesso (286p.). Porto Alegre: Bookman.  

 

O processo de identificação do conhecimento consiste no mapeamento de 

habilidades e potencialidades numa análise apurada do ambiente de conhecimento 

da empresa. Nesse processo são levantados dados e informações internas e 

externas de que a organização necessita no desenvolvimento de suas atividades. A 

identificação busca tornar o conhecimento interno visível o que significa determinar a 

situação presente, ou seja, conscientizar a organização de suas próprias 

capacidades.  Ciente de suas capacidades a organização se torna conhecedora 

também de suas deficiências e necessidades. O resultado da etapa de identificação 

norteia as ações futuras na gestão do conhecimento. 

O processo de aquisição de conhecimento se dá por intermédio das relações com 

clientes, fornecedores, concorrentes e parceiros que representam uma importante 

fonte de conhecimento. Os autores chamam a atenção para o fato de que as 

organizações raramente têm consciência do grande manancial de conhecimento que 

esses elementos constituem e acabam por não saber utilizá-lo em sua totalidade. A 
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aquisição de conhecimento também pode se dar por meio da contratação de 

especialistas ou da compra de empresas com foco na inovação. 

Já o processo de desenvolvimento do conhecimento complementa a aquisição de 

conhecimento e tem seu foco na geração de novas habilidades, novos produtos, 

ideias melhores e adoção de processos mais eficientes. O objetivo é desenvolver 

habilidades que ainda não são encontradas dentro ou fora da organização. O 

desenvolvimento do conhecimento está ancorado em pesquisas de mercado da 

organização e em ações do departamento de pesquisa & desenvolvimento, mas os 

autores chamam a atenção para o fato de o conhecimento poder emergir de 

qualquer outra parte da organização. Assim, as novas ideias, a criatividade e até 

mesmo as atividades rotineiras nesse processo podem ser analisadas como fonte de 

produção de conhecimento. 

Considerados como condições prévias e vitais, para os autores, o compartilhamento 

e a distribuição do conhecimento são responsáveis pela transformação de 

informações ou experiências individuais em algo que esteja disponível para uso de 

toda a organização. O fundamental é analisar a distribuição do conhecimento dentro 

da organização mediante a observação de quem deve saber ou é capaz de fazer o 

quê e em qual nível, atentando para a transição do conhecimento individual para o 

grupo ou para a organização num processo de compartilhamento de conhecimentos.  

A utilização é um dos objetivos da gestão do conhecimento, haja vista que todos os 

procedimentos adotados no processo de gestão têm como foco assegurar que o 

conhecimento que existe e circula dentro da organização sejam identificados e 

revertidos a favor dela por meio do uso. Ainda segundo os autores, os processos 

anteriormente discutidos perdem a razão de ser e por si só não garantem que o 

conhecimento seja utilizado nas atividades diárias da empresa. Faz-se necessário 

envidar esforços e criar procedimentos para que as habilidades e ativos de 

conhecimentos, traduzidos em patentes ou licenças, por exemplo, sejam colocados 

em uso e a serviço da organização.  

A retenção de conhecimento requer a estruturação sistemática de processos de 

seleção, armazenagem e atualização de maneira a constituir uma memória da 
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organização. A gestão eficiente propicia a retenção do conhecimento dentro da 

empresa e garante que nenhum conhecimento seja perdido.  

Probst et al. (2002) complementam seu modelo com mais dois processos: a análise 

das metas de conhecimento e a avaliação do conhecimento. Esses dois processos 

determinarão a fixação de metas e a direção a ser tomada pela organização no 

processo de gestão de seu conhecimento.  

Os autores concluem sua proposta ressaltando a importância de a administração 

criar uma estrutura de coordenação que oriente todo o processo anterior inserindo a 

gestão do conhecimento na estratégia global da organização. 

É importante observar que o processo de construção de um modelo de gestão do 

conhecimento requer atenção às características do ambiente no qual o mesmo será 

implementado. O ambiente é influenciado por diversos fatores que condicionam e 

definem a criação do conhecimento: a cultura e o comportamento dos indivíduos, as 

especificidades relativas aos sistemas e práticas de tecnologia da informação (TI) 

disponibilizadas, entre outros. A natureza da organização, se pública ou privada, se 

comercial ou acadêmica também é fator determinante nesse processo (Leite, 2007). 

A escolha dos processos que vão compor a dinâmica de tratamento do 

conhecimento dentro de cada organização acaba por caracterizar e definir o modelo 

de gestão que será adotado. O estudo dos modelos construídos pelos diversos 

estudiosos da gestão do conhecimento permite a identificação de vários processos 

que compõem o fluxo do conhecimento dentro das organizações e instituições, 

estruturando e alimentando o ciclo de produção de novos conhecimentos. Assim 

sendo, na próxima seção serão apresentados os principais processos identificados 

como componentes construtivos da gestão do conhecimento.  

 

2.3.2 Processos construtivos da gestão do conhecimento organizacional 

A consolidação da gestão do conhecimento nos meios organizacionais e 

institucionais permitiu a identificação de elementos e processos construtivos que 

estão presentes na grande maioria dos modelos apresentados na literatura.  
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Em seus estudos, Stollenwerk (2001), por exemplo, descreveu e analisou diversos 

modelos de gestão do conhecimento e mapeou seus principais processos 

construtivos permitindo verificar aqueles que são comuns a todos os modelos e 

aqueles que se diferenciam. Como resultado desse trabalho, a autora identificou 

nove processos principais: identificação/conceituação; coleta/captura; seleção e 

validação; organização e armazenagem; compartilhamento/transferência; 

aplicação/uso; criação; venda/incorporação nos produtos e serviços; avaliação dos 

benefícios e do valor do conhecimento gerado (Stollenwerk, 2001, p. 145). A autora 

ressalta que o processo de criação do conhecimento está presente em todos os 

modelos por ela analisados e que, com base nesses processos, é possível a 

construção de um modelo genérico que caracterize a conceituação, importância e 

aplicabilidade da gestão do conhecimento em processos intensivos de conhecimento 

nas organizações.  

De acordo com Moresi (2001), a gestão do conhecimento visa principalmente ao 

apoio ao processo decisório em todos os níveis da organização e a utilização do 

conhecimento na consecução de seus objetivos. Para tanto, esse autor destaca que 

é preciso estabelecer políticas, procedimentos e tecnologias que possibilitem coletar, 

distribuir e utilizar efetivamente o conhecimento bem como representar fator de 

mudança no comportamento organizacional. O primeiro passo para essa gestão, 

segundo o autor, é um diagnóstico da situação de conhecimento no ambiente da 

empresa por meio de perguntas do tipo “qual conhecimento temos?”, “onde ele 

está?” e “como transformá-lo em uma nova ferramenta a favor da organização?”. 

Esse diagnóstico pode ser considerado como similar ao processo de mapeamento 

proposto por Leite (2007). 

As autoras Bukowitz e Williams (2002) apresentam dois processos estruturais da 

gestão do conhecimento: um tático que é desencadeado de acordo com a demanda 

do mercado ou por oportunidade e outro estratégico desencadeado por mudanças 

ocorridas no macroambiente da organização. O processo em nível tático se 

subdivide em quatro passos básicos, a saber: obtenha, use, aprenda e contribua. 

Ele é definido pelas autoras de acordo com a seguinte afirmativa:  
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Conforme as pessoas reúnem a informação de que necessitam para o seu 
trabalho diário, utilizam o conhecimento para gerar valor, aprendem com o 
que criaram e, finalmente, devolvem esse conhecimento para o sistema, para 
que outros o utilizem quando abraçam os seus próprios problemas (Bukowitz 
& Williams, 2002, p. 25). 

A gestão do conhecimento em nível estratégico está estruturada em três passos 

também básicos: avalie, construa/mantenha e descarte. A avaliação passa pela 

definição do conhecimento que é necessário para o cumprimento de sua missão e 

pelo mapeamento do capital intelectual existente em comparação com as 

necessidades futuras de conhecimento. A construção do capital intelectual cada vez 

mais se dá por meio dos relacionamentos mantidos pela organização com seus 

empregados, fornecedores, clientes, concorrentes e com as comunidades nas quais 

está inserida. O descarte de conhecimentos que não estejam mais criando valor é 

válido na medida em que “algum conhecimento pode ser mais valioso se for 

transferido para fora da organização” (Bukowitz & Williams, 2002, p. 27). 

Conforme já exposto anteriormente, buscando mapear os processos essenciais 

adotados em várias empresas, Probst et al. (2002) apresentam uma subdivisão da 

gestão do conhecimento baseada em seus elementos construtivos e argumentam 

que, para evitar problemas operacionais referentes aos processos essenciais, a 

administração da organização deve criar uma estrutura que os coordene e lhes dê 

orientação. Complementando o sistema de gestão, os autores sugerem um processo 

de avaliação do conhecimento que vai fornecer “os dados essenciais para o controle 

estratégico de projetos de gestão do conhecimento” (Probst et al., 2002, p. 35). 

Também na visão de Teixeira Filho (2000), a gestão do conhecimento pode ser 

considerada como um conjunto de processos que governa a criação, disseminação 

e utilização do conhecimento na busca de se atingir plenamente os objetivos da 

organização. 

Tomando-se como base os diversos autores estudados, são apresentados no Figura 

4 os principais processos identificados como componentes construtivos da gestão do 

conhecimento.  
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Autores Processos construtivos da Gestão do Conhecimento 

Nonaka e Takeuchi 
(1997) 

Socialização, externalização, combinação e internalização 

  

Fleury e Fleury (2000) Aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, 
disseminação e construção de memórias,  elaboração de 
competências  

  

 Teixeira Filho (2000)  Criação, disseminação e  utilização  

  

Stollenwerk (2001) Identificação/conceituação; coleta/captura; seleção e 
validação; organização e armazenagem; 
compartilhamento/transferência; aplicação/uso; criação; 
venda/incorporação nos produtos e serviços; avaliação dos 
benefícios e do valor do conhecimento gerado  

    

Moresi (2001)  Coleta, distribuição e utilização 
    

Probst et al. (2002) 

Identificação, aquisição, desenvolvimento, 
partilha/distribuição, retenção e utilização do conhecimento 

  

Bukowitz e Williams 
(2002)  

Nível tático: obtenha, use, aprenda e contribua                              
Nível estratégico: avalie, construa/mantenha e descarte 

    

Choo (2003) Criação de significado, construção do conhecimento e 
tomada de decisão 

  

Leite (2007) 
Identificação, aquisição, organização/armazenagem, 
compartilhamento, criação e uso   

    

Figura 4 - Processos construtivos da Gestão do Conhecimento 
Fonte: Adaptado de Stollenwerk (2001) 

 

A análise dos processos apontados pelos autores chama a atenção para o fato de 

que a identificação, disseminação e uso do conhecimento aparecem em 

praticamente todos os modelos propostos na literatura.   

Vários dos modelos apresentados até o momento foram construídos tomando-se 

como referência o ambiente das organizações empresariais, tendo suas pesquisas e 

aplicações voltadas para a construção do conhecimento organizacional e, como 

foco, o aumento de sua competitividade e sustentabilidade no mercado. Entretanto, 

existem outros contextos, entre eles o contexto acadêmico, que demandam um 

tratamento diferenciado. Sendo as universidades seu principal representante, o 

contexto acadêmico demanda um modelo de gestão condizente com as suas 
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práticas e especificidades e que seja adequado ao gerenciamento do conhecimento 

científico e tecnológico por ela produzido. 

 

2.4 Gestão do conhecimento científico  

As universidades são, por excelência, espaço de produção de conhecimento 

científico sobre os mais variados temas. Por meio da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, um volume bastante considerável de conhecimento científico e 

tecnológico é criado. Diante dessa afirmação, abre-se um vasto leque de processos 

e procedimentos para o tratamento desse conhecimento de maneira a colocá-lo a 

serviço da produção de novos conhecimentos e em uso pela sociedade. 

Conforme já discutido anteriormente, a gestão do conhecimento está 

necessariamente relacionada e envolvida por um determinado contexto que acaba 

por moldar as dinâmicas e interações que se estabelecem no ambiente. Os estudos 

voltados para a gestão do conhecimento científico no ambiente acadêmico são 

escassos e têm uma abordagem pouco abrangente. Após essa constatação, Leite 

(2006) aprofundou seus estudos buscando apresentar uma proposta de modelo 

conceitual para a gestão do conhecimento científico no contexto acadêmico. Como 

resultado desse trabalho construiu a seguinte definição para a gestão do 

conhecimento científico: 

Por fim, entende-se por gestão do conhecimento científico o planejamento e 
controle de ações (políticas, mecanismos, ferramentas, estratégias e outros) 
que governam o fluxo do conhecimento científico em sua vertente tácita e 
explícita, tendo como substratos os processos de comunicação científica com 
o fim de apoiar e maximizar a geração de novos conhecimentos e o ensino 
(Leite, 2007, p. 106). 

Essa definição de gestão do conhecimento científico apresenta alguns elementos 

que fornecem um direcionamento para novos estudos mediante a observação da 

similaridade com os termos utilizados por alguns outros autores ao tratar da gestão 

do conhecimento organizacional. Porém, pode-se observar que o processo de 

comunicação científica é ressaltado como elemento fundamental de sustentação das 

ações voltadas para a criação do conhecimento no ambiente acadêmico. A 

comunicação científica recebe a seguinte definição do autor:  
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Conjunto de esforços, facilidades, processos dinâmicos e complexos, 
consensual e socialmente compartilhados, por meio dos quais o 
conhecimento científico – em sua vertente tácita e explícita – é criado, 
compartilhado e utilizado. (Leite, 2007, p. 93).  

O estudo da comunicação científica leva à identificação de diversas questões que 

acabam por intervir diretamente em todo o ciclo de geração do conhecimento. Entre 

essas questões, pode-se destacar o comportamento dos atores do processo – nesse 

caso, os pesquisadores-docentes - em relação à informatização e suas interações 

no seio das comunidades científicas e o impacto de tecnologias que funcionam 

como fatores condicionantes da geração do conhecimento científico. Meadows 

(1999) também ressalta a importância da comunicação para a construção do 

conhecimento científico ao defender que ela é tão vital quanto a própria pesquisa. O 

autor considera que todo o empenho despendido na construção de conhecimento 

fica desperdiçado se não houver a divulgação dos resultados das pesquisas. Essa 

divulgação se dá por intermédio dos processos de comunicação.   

É fato que o conhecimento científico resulta dos estudos realizados nos institutos e 

centros de pesquisa e nas universidades, tendo como atores principais os 

pesquisadores e docentes. No processo de construção desse conhecimento os 

sistemas de comunicação, sejam eles formais ou informais, são acionados e 

utilizados nas diversas etapas desde sua origem até a sua divulgação e 

transferência. 

A análise dos modelos de gestão apresentados por Nonaka e Takeuchi (1997), 

Choo (2003) e Probst, Raub e Ronhardt (2002), leva ao entendimento de que a 

criação de conhecimento está fortemente relacionada aos processos de sua 

transferência. É por intermédio dela que ocorre parte das transformações do 

conhecimento em suas duas formas, tácito e explícito, nos processos de criação de 

novos conhecimentos. Em relação à gestão do conhecimento científico, Leite (2006) 

também ressalta essa importância:  
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Porém, é necessária a explicitação de políticas e diretrizes institucionais que 
fundamentem uma orientação e cultura direcionada para a transferência do 
conhecimento científico. Nesse caso, uma iniciativa de gestão do 
conhecimento científico deverá suprir a necessidade de implementar, 
aprimorar, potencializar e disciplinar a transferência do conhecimento 
científico, de forma a maximizar a criação de novos conhecimentos, a 
otimização de recursos, auxiliar o ensino, promover o crescimento da 
instituição e o avanço da ciência (Leite, 2006, p.16-17). 

O autor também traz à discussão a necessidade de implantar mecanismos que 

garantam uma cultura voltada para a gestão do conhecimento científico no ambiente 

acadêmico ou institucional. Essa afirmação encontra respaldo nos estudos de 

Nonaka e Takeuchi (1997), por exemplo, ao defenderem que a organização é a 

única responsável pela mobilização em prol de uma gestão adequada do 

conhecimento de maneira a criar o ambiente adequado para que ela ocorra. Da 

mesma forma, Alvarenga Neto (2008) assegura que a organização deve criar as 

condições apropriadas, oferecendo as oportunidades para discussão dos assuntos e 

problemas na medida em que surgem, bem como disponibilizar ambientes e locais 

de encontro para a socialização com colaboradores e pesquisadores. Pode-se dizer, 

dessa forma, que as organizações têm que necessariamente possuir uma cultura 

voltada para a criação e gestão do conhecimento. 

A cultura organizacional se apresenta como elemento fundamental na gestão do 

conhecimento (Choo, 2003). Dessa forma ela é determinante também no ambiente 

acadêmico e é evidenciada por Leite (2007): 

A cultura organizacional de uma universidade reflete aspectos de uma cultura 
científica – os quais são partilhados entre os membros das comunidades 
científicas –, visto que está inserida em um sistema científico maior. Essa 
cultura científica/organizacional regula as interações, influencia a percepção e 
contribui para a formação dos valores próprios de uma instituição acadêmica 
(Leite, 2007, p. 95). 

Uma das diferenciações que se pode observar no ambiente acadêmico é que, pelo 

fato de a produção de conhecimento ser o objetivo fim da instituição, toda e qualquer 

ação de gestão deve estar voltada para o alcance desse propósito. Tomando-se os 

estudos de Terra (2005), verifica-se que o autor considera que a cultura das 

organizações é representada em grande parte pela sua missão e valores que devem 

ser devidamente explicitados e defendidos pela alta administração. Os autores Choo 
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(2003) e Probst et al. (2002) consideram que a cultura organizacional é fator 

determinante na definição de mecanismos de distribuição e transferência do 

conhecimento. Assim sendo, considerando que a missão das instituições 

acadêmicas está diretamente relacionada à criação do conhecimento científico, 

pode-se apregoar que sua cultura também deve estar voltada para a construção de 

um ambiente de constantes interações entre seus diversos atores, bem como para o 

estabelecimento de uma infraestrutura adequada à circulação do conhecimento. 

Essa cultura está ancorada na consolidação de normas e regras de conduta formais 

e na disponibilização do suporte da tecnologia da informação que funcionam como 

substrato das relações que se estabelecem no espaço dessas instituições.  Assim 

sendo, as interações entre o conhecimento científico tácito e explícito são facilitadas 

tornando viável a criação de novos conhecimentos científicos. De outra forma, 

também o uso do conhecimento está inserido na cultura do ambiente acadêmico 

funcionando como elemento chave no ciclo que se forma a partir do consumo e da 

produção do conhecimento científico vinculados às práticas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

As práticas e procedimentos de gestão do conhecimento acompanham as 

diferenciações apresentadas pelo ambiente exigindo adequações e a adoção de um 

modelo condizente com essa missão primeira de disponibilizar e colocar em uso o 

conhecimento científico gerado dentro da instituição acadêmica. 

Atento às especificidades que o ambiente acadêmico guarda, Leite (2006) 

desenvolveu uma pesquisa teórica com o objetivo de propor um modelo conceitual 

da gestão do conhecimento científico, considerando essas particularidades, 

principalmente no que diz respeito à natureza do próprio conhecimento científico, às 

forças que condicionam a sua criação, à cultura que envolve os indivíduos e o seu 

comportamento em relação à informação e ao conhecimento. 

 

2.4.1 Modelo conceitual proposto por Leite  

Segundo Leite (2007), as instituições acadêmicas estão empenhadas na criação de 

condições adequadas e na condução de situações que venham a viabilizar e garantir 

que o conhecimento seja criado, compartilhado, assimilado e convertido em 
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benefícios aplicáveis à sociedade. Em sua proposta, as práticas de gestão do 

conhecimento no setor acadêmico podem ser estudadas a partir de duas vertentes: 

uma vertical e outra horizontal.  

A vertente vertical está relacionada às comunidades científicas que, segundo Costa 

(1999, como citado em Leite, 2006, p. 95), são entendidas como “o agrupamento de 

pares que compartilham um tópico de estudo, desenvolvem pesquisas e dominam 

um campo de conhecimento específico, em nível internacional”. Nas comunidades 

científicas o conhecimento é gerado por disciplina não possuindo, portanto, um 

caráter institucional. As comunidades científicas desenvolvem seus relacionamentos 

como uma rede que se forma a partir de um interesse comum e muitas de suas 

relações estão baseadas no princípio das trocas. 

A vertente horizontal está relacionada com as instituições de ensino e pesquisa e 

podem ser entendidas por comunidades acadêmicas e, de acordo com o autor, 

representam um agrupamento de membros de uma instituição acadêmica que 

podem compartilhar ou não interesses comuns em suas áreas de estudo. As 

grandes representantes desse grupo são as universidades. Apesar desse 

agrupamento, os pesquisadores buscam seus contatos individualmente e acabam 

por instituir comunidades científicas, no seio das quais muito conhecimento é 

gerado. Dessa forma, os dois níveis de análise se sobrepõem, não sendo possível 

uma abordagem excluir a outra.  

O modelo conceitual proposto por Leite (2006) foi construído com base na relação 

teórica entre gestão do conhecimento e processo de comunicação científica. Para 

melhor entendê-lo faz-se necessário reapresentar a definição de gestão do 

conhecimento, numa versão mais completa, com a qual o autor trabalhou para 

desenvolvê-lo: 

Gestão do conhecimento: refere-se ao planejamento e controle de ações 
(políticas, mecanismos, ferramentas, estratégias e outros) que governam o 
fluxo do conhecimento, em sua vertente explícita – engloba práticas da gestão 
da informação – e em sua vertente tácita. O planejamento e controle de ações 
pressupõem a identificação, aquisição, armazenagem, compartilhamento, 
criação e uso do conhecimento tácito e explícito, com o fim de maximizar os 
processos organizacionais em qualquer contexto. Todo esse processo 
viabiliza-se mediante o substrato comunicacional (Leite, 2007, p.102). 
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Essa definição traz os elementos que vão constituir e integrar o modelo de gestão do 

conhecimento científico proposto pelo autor, quais sejam, a identificação, aquisição, 

armazenagem, compartilhamento, criação e uso do conhecimento tácito e explícito 

além de reforçar a forte relação com o sistema de comunicação acadêmica. O autor 

ilustra seu modelo conforme a Figura 5:  

 

Figura 5 - Modelo conceitual de gestão do conhecimento científico no contexto 
acadêmico 
Fonte: Leite, F. C. L. (2006, p. 194). Gestão do conhecimento científico no contexto acadêmico 
proposta de um modelo conceitual. (Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação). 
Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 
 

O entendimento do modelo demanda a definição de cada um de seus elementos 

macro e suas interações, a especificação dos processos constituintes da gestão do 

conhecimento científico propostos pelo autor e as relações que se estabelecem 

entre eles.  

Para Leite (2007), as comunidades científicas podem ser entendidas como 

agrupamentos de pares que compartilham um tópico de estudo, desenvolvem 

pesquisas e dominam um campo de conhecimento específico, inclusive em nível 

internacional. Já a comunidade acadêmica é representada pelo corpo de recursos 

humanos de uma instituição acadêmica, envolvidos com atividades de ensino e 

pesquisa e que compartilham ou não interesses comuns em seus estudos. A 

comunicação científica pode ser definida, sucintamente, como o conjunto de 
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processos dinâmicos e complexos a partir dos quais o conhecimento científico, em 

sua vertente tácita e explícita, é criado, compartilhado e utilizado.  

Já a cultura científica/organizacional está relacionada a normas, valores, forças, 

costumes e pressuposições que influenciam e orientam a dinâmica das interações 

entre os pesquisadores. 

As comunidades científicas, a comunidade acadêmica, a comunicação científica e a 

cultura científica/organizacional se constituem nos elementos macro do modelo 

apresentado por Leite (2007) e suas relações são determinantes no processo de 

gestão do conhecimento científico. A gestão do conhecimento nas comunidades 

acadêmicas, no caso as universidades, está ancorada na comunicação e cultura 

científicas. A comunicação científica integra a base das relações e interações entre 

os membros dessas comunidades que são influenciadas e influenciam a cultura 

científica/organizacional. 

Além dos elementos macro, o modelo de Leite (2007) apresenta cinco processos 

constituintes da gestão do conhecimento científico: identificação, aquisição, 

organização/armazenagem, compartilhamento, criação e uso do conhecimento tácito 

e explícito.  

A identificação é o processo de mapeamento de todo o conhecimento interno 

(explícito e tácito) e também do externo à instituição e que geralmente provém das 

comunidades científicas. Consiste no levantamento de todas as fontes de 

informação, da produção, competências e habilidades científicas internas e das 

fontes de informação, competências e críticas externas que estão relacionadas à 

instituição. 

A aquisição está relacionada com a aprendizagem dos conhecimentos internos e 

externos, explícitos e tácitos que foram mapeados durante a identificação e que são 

necessários para a criação e manutenção de conhecimentos e competências 

científicas da comunidade acadêmica. 

A armazenagem/organização do conhecimento científico explícito tem como objetivo 

torná-lo facilmente recuperável. Nessa perspectiva o modelo proposto trabalha com 

a armazenagem e organização do conhecimento científico de acordo com os 
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padrões da Iniciativa dos Arquivos Abertos e do Acesso Livre. Vale explicitar que a 

Iniciativa de Arquivos Abertos e de Acesso Livre é um movimento instituído por um 

grupo de pesquisadores tendo como prerrogativa que a produção científica deve 

estar acessível ao público de forma permanente, devendo apresentar dados 

verdadeiros e referendados pela comunidade e estar visível e exposta para que o 

público de interesse tenha chances de identificar, acessar e utilizar essa produção 

científica (Ferreira, 2005). O movimento de arquivos abertos permite, então, o livre 

acesso às publicações científicas em meio eletrônico, com o mínimo de restrições de 

uso e sem custo ou exigência de qualquer outra contrapartida.  

Partindo da contribuição apresentada por Probst et al. (2002), o compartilhamento 

pode ser definido como o processo por meio do qual informações e experiências 

individuais e isoladas são transformadas em conteúdos que toda a organização 

possa utilizar. De acordo com o modelo de gestão de Leite (2007), após os 

processos de identificação, aquisição e armazenagem/organização, o conhecimento 

deve ser compartilhado. Em sua forma explícita o conhecimento é compartilhado por 

intermédio dos meios de comunicação formais e em sua forma tácita ele se dá por 

meios informais. O compartilhamento permite que o conhecimento científico seja 

verificado, testado, criticado e referendado tanto pelos pares do meio acadêmico 

quanto por outros usuários desse conhecimento.  

A criação se constitui também em um dos processos essenciais da gestão do 

conhecimento. No contexto acadêmico, a criação de novos conhecimentos 

científicos se dá por intermédio da pesquisa científica. Mas, de acordo com os 

estudos realizados por Leite (2006), existem vários outros fatores que contribuem 

para a criação desse conhecimento como o ensino, a orientação de trabalhos 

acadêmicos, o contato com os pares, entre outros.  O autor ressalta, ainda, que esse 

processo de criação se apóia na execução dos modos de conversão de Nonaka e 

Takeuchi (1997), nomeadamente socialização, externalização, combinação e 

internalização já referenciados anteriormente neste trabalho. Finalmente, ainda 

segundo Leite (2007, p. 103) “a criação de novos conhecimentos científicos, como 

processo constituinte do modelo proposto, realimentará o ciclo da gestão do 

conhecimento científico”. Da análise que se faz do modelo pode-se inferir que os 
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elementos macro permeiam os processos de gestão do conhecimento em um 

processo de retroalimentação constante.  

A utilização está presente em todas as fases do processo de criação e gestão do 

conhecimento científico. Segundo Leite (2007), desde o início de uma nova pesquisa 

os cientistas partem de um conhecimento já existente buscando informações na 

literatura, trocando emails com seus pares e discutindo o assunto pessoalmente. 

Dessa forma o pesquisador está consumindo conhecimento (utilizando) na medida 

em que o produz. Como já mencionado anteriormente, o produto final a ser 

entregue, no caso das universidades, é o conhecimento. Este se transforma no 

produto a ser utilizado tanto no próprio meio acadêmico quanto por qualquer 

indivíduo nele interessado. 

O modelo proposto pelo autor teve como particularidade tratar especificamente da 

gestão do conhecimento científico e não da gestão do conhecimento organizacional, 

que está voltado também para as outras competências da instituição, entre elas as 

relacionadas ao gerenciamento de recursos humanos, informacional e patrimonial. 

Dessa forma, verifica-se que o modelo não engloba, apesar de não ser menos 

importante, o conhecimento acumulado referente às rotinas administrativas que se 

configuram como atividades meio da instituição e dão o suporte para as atividades 

fim que são o ensino, a pesquisa e a extensão. Esse tipo de conhecimento 

demandaria um novo estudo pautado nas suas especificidades e que são diferentes 

daquelas originárias do conhecimento científico. 

Como se pode perceber, diversos processos compõem a dinâmica da gestão do 

conhecimento e são adotados pelas organizações e instituições de acordo com sua 

estrutura, atividade ou procedimentos internos. O estudo um pouco mais detalhado 

desses processos permite identificar alguns que são recorrentes e que, portanto, se 

apresentam como imprescindíveis para a gestão do conhecimento seja ela no 

ambiente organizacional ou no acadêmico. 

O estudo do modelo apresentado por Leite (2007) permite a identificação de práticas 

fundamentais na gestão do conhecimento científico as quais culminam em 

processos que funcionam como molas propulsoras de todo o movimento referente à 

sua criação. Cada um dos cinco processos constituintes (identificação, aquisição, 
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organização/armazenagem, compartilhamento, criação e uso do conhecimento tácito 

e explícito) apresentados por Leite (2007) têm a sua importância bem definida em 

todo o ciclo da gestão do conhecimento científico dentro de uma instituição 

acadêmica.  

 

2.4.2  Práticas de gestão do conhecimento no ambiente acadêmico 

Um dos objetivos principais da gestão do conhecimento é potencializar os recursos 

informacionais e a capacidade de informação de uma organização, de modo a 

ensiná-la a aprender e adaptar-se às mudanças ambientais construindo, assim, uma 

organização voltada para o aprendizado. Dessa forma, a informação aparece como 

elemento chave e necessário ao processo de construção do conhecimento e 

aprendizagem dentro das organizações (Tarapanoff, 2001).  

Nas instituições acadêmicas, o considerável volume de produção de informações 

científicas e tecnológicas que, entre outras coisas, concorre para subsidiar o avanço 

no campo da inovação, demanda o desenvolvimento de práticas que tenham por 

objetivo garantir e consolidar sua disseminação e utilização, de maneira a fortalecer 

a capacidade intelectual e o conhecimento científico nelas gerados. Elas contam 

com um ambiente e cultura diferenciados daqueles que podem ser encontrados nas 

outras organizações, principalmente naquelas que utilizam o conhecimento para 

agregar valor aos seus produtos e serviços. No contexto acadêmico, o conhecimento 

é o próprio produto a ser disponibilizado para o “cliente” que, nesse caso, se 

configura como sendo a sociedade como um todo.  

Sendo a disseminação e o uso do conhecimento científico o foco principal do 

presente estudo, vale investigar com um pouco mais de profundidade os aspectos 

concernentes a esses dois processos específicos. 

 

2.4.2.1 Disseminação, compartilhamento, transferência e difusão do conhecimento.  

Levando-se em conta as definições constantes no Dicionário Online de Português, 

as palavras disseminação, compartilhamento, transferência e difusão têm seus 
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significados bem próximos podendo ser consideradas quase que como sinônimas 

conforme se verifica abaixo:  

 Sinônimos de disseminação: difusão, divulgação e espalhamento, dispersão, 

propagação; 

 Sinônimos de compartilhar: compartir, distribuir, dividir, partilhar, quinhoar, 

repartir, participar, anunciar, avisar;  

 Sinônimos de transferir: deslocar, mudar, transladar, transmitir, trasladar; 

 Sinônimos de difusão: disseminação, divulgação, espalhamento. 

Com base na semelhança entre os termos utilizados pelos autores pode-se 

considerar que, seja por meio de uma referência direta com a utilização da mesma 

nomenclatura, seja com uma denominação diferente, esses processos estão 

presentes e se apresentam como fundamentais nas dinâmicas tanto de criação 

quanto de gestão do conhecimento.  

No ciclo de conversão do conhecimento apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997), 

por exemplo, a socialização é definida como um sistema de compartilhamento de 

experiências e práticas que pode ser considerada como uma fase de disseminação 

ou difusão de conhecimento. 

Para Probst et al. (2002) a etapa do compartilhamento/distribuição do conhecimento 

é a resposta à pergunta “como podemos levar o conhecimento ao lugar correto?”. 

Levar o conhecimento ao lugar certo significa colocá-lo à disposição para uso 

daqueles que dele necessitam na organização. 

Segundo Vasconcelos (2000, p. 67) “Gerentes do conhecimento bem sucedidos 

perceberam que o conhecimento é transferido por intermédio de múltiplos canais 

que se reforçam mutuamente”. Dessa forma, o ambiente organizacional tem que ser 

propício ao compartilhamento e distribuição do conhecimento por meio da adoção de 

políticas e procedimentos que favoreçam o desenvolvimento e aprimoramento 

desses canais. A transmissão de conhecimentos pode se dar tanto de maneira 

formal como informal. Nesse processo a comunicação tem papel fundamental. Os 

meios de comunicação formal e informal estabelecem uma relação direta com os 

tipos de conhecimento tácito e explícito. O conhecimento tácito é mais comumente 

transmitido pelos meios de comunicação informais e o conhecimento explícito utiliza 
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os meios formais como modo preferencial de transmissão (Leite, 2006). O autor 

afirma que a comunicação do conhecimento científico, por exemplo, abrange todas 

as etapas de sua gestão, desde a identificação até a internalização do novo 

conhecimento gerado pelos outros cientistas. Essa constatação é válida também 

para o conhecimento organizacional. Assim sendo, a comunicação está fortemente 

presente nas etapas de transmissão, distribuição e uso de conhecimentos.  

Em estudos recentes, as autoras  Dziekaniak e Rover (2011) destacam a 

necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que valorizem a 

disseminação do conhecimento, o domínio das tecnologias da informação e o 

estímulo à comunicação entre os atores sociais para gerar novos conhecimentos em 

benefício não apenas do indivíduo como também do coletivo. Defendem que ”a 

sociedade que pretende progredir, evoluir e se desenvolver em todos os seus 

setores, necessita saber utilizar, comunicar e projetar-se através das tecnologias”. 

(Dziekaniak & Rover, 2011, p.1) 

O desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação nos últimos anos veio 

garantir uma evolução nas formas de se distribuir socialmente o conhecimento 

tornando necessária a criação de uma nova cultura de aprendizagem. A 

informatização do conhecimento, por exemplo, tornou todos os saberes muito mais 

acessíveis na medida em que possibilitou que a produção e o acesso ao 

conhecimento se transformassem em algo mais horizontal e menos seletivo (Pozo, 

2008). O substrato informacional abriu um leque de possibilidades que permeiam 

tanto a comunicação informal quanto a formal. A permuta de ideias e impressões 

não acontece apenas nos encontros face a face, mas também, e cada vez mais, no 

mundo virtual. São criados grupos de discussão via web, videoconferências e trocas 

de informação diretamente por email.  

Nessa mesma linha estão os repositórios digitais que são bases de dados online 

onde se reúne de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou 

área temática. Eles proporcionam maior visibilidade aos resultados de pesquisas e 

possibilitam a preservação da memória científica de uma instituição 

(http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-

digitais, recuperado em 23, dezembro, 2013). As instituições acadêmicas têm 

http://www.dgz.org.br/out11/Art_01.htm#Autor
http://www.dgz.org.br/out11/Art_01.htm#Autor
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais
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lançado mão dessa e de outras ferramentas informacionais para compartilhar suas 

produções científicas. 

O uso da internet no contexto da comunicação científica, por exemplo, segundo 

Leite (2007), tem proporcionado, ao longo do tempo, uma grande variedade de 

novas possibilidades e oportunidades criando um cenário ideal para a consolidação 

das chamadas Iniciativas de Arquivo Aberto e o Movimento de Acesso Livre, ambos 

já referenciados anteriormente.  

Meadows (1999) defende que a comunicação como forma de transmissão das 

produções científicas, varia de acordo com alguns fatores como, por exemplo, a 

disciplina estudada e o público que se quer atingir. Segundo o autor, a natureza da 

comunidade científica e o meio disponível (se físico ou eletrônico) influenciam 

diretamente na forma como as informações são apresentadas e na quantidade de 

informação colocada em circulação. 

No ambiente acadêmico pode-se verificar que a disseminação, transmissão, difusão 

ou transferência do conhecimento segue duas vertentes de acordo com os 

indivíduos envolvidos, ou, também, com o público alvo. Uma está relacionada às 

comunidades científicas e comunidades acadêmicas e suas relações que exercem 

papel fundamental na construção, comunicação e uso do conhecimento científico. 

São adotadas práticas que utilizam estrategicamente todos os tipos de recursos 

disponíveis, tanto materiais quanto de conhecimento (Santos, 2010). Essas práticas 

permeiam todos os processos de conversão do conhecimento tácito e explícito. A 

outra está relacionada à disponibilização do conhecimento para a sociedade como 

um todo e ocorre por meio de diversos processos que podem se traduzir em 

programas e projetos de ensino pesquisa e extensão e em ações de divulgação 

científica. Também nessa vertente são adotadas diferentes práticas de maneira a 

colocar o conhecimento produzido intra muros das instituições à disposição e à 

serviço do cidadão comum. Esse tipo de compartilhamento e transferência do 

conhecimento recebe o incentivo de órgãos governamentais por meio do 

financiamento de projetos e ações de popularização da ciência. 

Finalmente, vale ressaltar que, de acordo com diversos dos autores estudados, a 

consciência da importância da transferência, compartilhamento e difusão do 
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conhecimento deve estar inserida na cultura da organização. Independentemente do 

contexto, criar uma estrutura que facilite as relações, que tenha disponível a 

tecnologia adequada e que esteja totalmente voltada para o incentivo à 

disponibilização e uso do conhecimento, é fator determinante devendo estar entre as 

metas dos gerentes e gestores das organizações e instituições.  

 

2.4.2.2 Uso do conhecimento 

No processo de gestão do conhecimento a utilização aparece como o passo 

imediatamente posterior à disseminação, compartilhamento, transferência e difusão. 

Assim sendo, pode-se inferir que a utilização está diretamente relacionada à etapa 

anterior de maneira que, se um conhecimento não for disponibilizado, ele não entra 

em utilização perdendo, assim, o sentido de sua criação. 

Probst et al. (2002) asseguram que apenas a identificação e a distribuição 

adequadas do conhecimento não são suficientes para garantir o seu uso. É 

necessária a adoção de medidas e procedimentos que tenham como finalidade 

incentivar a utilização tanto das habilidades mapeadas durante o processo de 

identificação quanto dos novos conhecimentos que vão sendo criados e 

incorporados ao capital intelectual da organização. A utilização consiste na aplicação 

produtiva desses conhecimentos nas atividades das organizações, o que permite, 

inclusive, evitar a repetição de erros ou ações em duplicidade.  

Bukowitz e Williams (2002) em seu modelo de sete etapas - obtenha, use, aprenda, 

contribua, avalie, construa/mantenha e descarte - ressaltam que, uma vez que as 

etapas de localização e obtenção de conhecimento tenham sido cumpridas, os 

sujeitos organizacionais se defrontam com o desafio de aplicá-lo de maneira a 

satisfazer as demandas da sociedade. Nesse estágio as autoras consideram que o 

foco da organização está no cliente, no que ele quer e como ela pode utilizar o seu 

conhecimento para satisfazer às suas demandas. Dessa forma, sugerem 

procedimentos que se expressam na permeabilidade dos fluxos e na liberdade de 

expressão e ações referentes a novas ideias. É importante registrar que na etapa da 

utilização, as autoras consideram a inovação como palavra de ordem.  

Nessa mesma linha de pensamento, Stollenwerk (2001) acredita que, mesmo que os 

conhecimentos, as experiências e informações estejam disponíveis e sejam 
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compartilhados, é fundamental que eles também estejam em uso e sendo aplicados 

em situações reais da organização. Dessa forma eles produzirão benefícios 

concretos tais como a melhoria de desempenho, o lançamento de novos produtos e 

a conquista de novos mercados. 

A utilização é determinante tanto no processo de criação de novos conhecimentos 

quanto no desenvolvimento de novos produtos. É por meio dela que todo o 

conhecimento e experiência acumulados são colocados em prática de maneira a 

permitir que os sujeitos organizacionais se apropriem do novo conhecimento ao 

mesmo tempo que, revestindo-o com impressões e experiências pessoais, o 

devolvem para o meio organizacional dando início a um novo ciclo de criação. Pode-

se considerar a expressão “aprender fazendo” como sendo “aprender utilizando”. A 

conversão de conhecimento em novos produtos, novas práticas de produção ou 

novos serviços afeta positivamente a competitividade da organização. 

Segundo Santiago Júnior (2007), quanto mais o conhecimento for difundido e 

utilizado, maior será o seu valor para a organização. Trata-se do conhecimento 

diretamente aplicável e que culmina na criação do valor agregado. Vale lembrar que, 

conforme já discutido anteriormente, o valor é criado pela "produtividade" e pela 

"inovação" – que são resultantes das aplicações do conhecimento nos produtos e 

nas atividades das organizações. 

Como na transmissão/disseminação, a etapa de utilização exige uma atenção 

especial. O uso da tecnologia é fundamental para a organização, sistematização, 

armazenagem e disponibilização do conhecimento. Porém, conforme ressaltado por 

Vasconcelos (2000), sua contribuição não consegue ultrapassar a fronteira da 

utilização na medida em que esta depende do “querer” de cada indivíduo: 

A tecnologia é comum ao campo da distribuição, porém ela raramente 
promove o processo de uso do conhecimento. A distribuição entrega o 
conhecimento ao computador do usuário potencial, porém não pode obrigá-lo 
a usar esse conhecimento. (Vasconcelos, 2000, p. 59-60) 

Partindo dessa afirmação de Vasconcelos (2000) retoma-se o papel fundamental 

dos gestores no desenvolvimento de uma cultura também voltada para o uso do 

conhecimento. O incentivo por meio de treinamentos, palestras sobre os benefícios 

da utilização da tecnologia como forma de crescimento profissional, o 

desenvolvimento da consciência de que um conhecimento só tem valor se for 
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aplicado, entre outras práticas, dependem de uma ação coordenada e constante da 

administração da organização. A disponibilização de um substrato tecnológico bem 

estruturado e voltado para dar o suporte às práticas de gestão são ações que 

favorecem e promovem o fluxo do conhecimento nas organizações.  

Muitas das considerações acerca do uso e aplicação do conhecimento 

organizacional são válidas no ambiente acadêmico para o conhecimento científico. 

Do ponto de vista desse conhecimento, a utilização pode ser considerada como 

elemento fundamental do processo de sua gestão. Ela está presente em todas as 

fases do processo de criação e gestão do conhecimento científico. Segundo Leite 

(2007), desde o início de uma nova pesquisa os cientistas partem de um 

conhecimento já existente buscando informações na literatura, trocando emails com 

seus pares e discutindo o assunto pessoalmente. Dessa forma o pesquisador está 

consumindo conhecimento (utilizando) na medida em que o produz. Como já 

mencionado anteriormente, o produto final a ser entregue, no caso das 

universidades, é o conhecimento. Assim sendo, a produção do conhecimento 

científico não tem outro objetivo que não a disponibilização de novos conhecimentos 

para utilização pela sociedade. 

Além de conhecimentos que serão utilizados diretamente por professores e alunos, 

estão entre os conhecimentos gerados nas instituições acadêmicas aqueles que 

terão aplicação direta na sociedade. O conhecimento resultante, por exemplo, das 

discussões sobre assuntos que vão afetar e alterar o cotidiano do cidadão comum é 

de interesse desse cidadão, que na grande maioria das vezes é alijado desse 

conhecimento. Portanto ele deve ser disponibilizado de tal forma que possa ser 

utilizado por toda a sociedade. A criação e utilização desse conhecimento é assunto 

de estudo e discussão por vários autores, entre eles Witter (2008) que faz a seguinte 

consideração: 

É preciso gerar conhecimentos para o progresso; usar esse conhecimento 
para reduzir as desigualdades e estimular a paz, viabilizar o desenvolvimento, 
para atender às necessidades das micro e macro sociedades, para ajudar a 
cada homem. Mas é preciso que as pessoas busquem, assimilem e usem 
esse conhecimento em sua práxis diária. Caso contrário, não será possível 
partilhar os benefícios do saber produzido pela ciência. Isso pede um 
compromisso de intercâmbio constante entre produtor e consumidor. (Witter, 
1998, p. 8)  
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Fica assim expresso o interesse do cidadão comum no conhecimento científico e a 

importância de sua utilização no cotidiano como mola propulsora de todo um novo 

processo de criação que se origina das trocas entre os cientistas e a sociedade 

como um todo.  

 

2.5 Principais contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

No contexto de uma sociedade pautada pelo conhecimento, o papel das 

universidades é ressaltado por se tratar de um ambiente onde a existência de 

pesquisas e práticas de experimentos é dominante. Os resultados de projetos de 

pesquisa e estudos realizados dentro dessas instituições são o grande fator de 

fomento do mercado e da sociedade e são eles que justificam os aportes financeiros 

que são feitos na área. Na sociedade do conhecimento as comunidades científicas 

ganham destaque e a responsabilidade de pesquisadores e cientistas é realçada. 

Dar visibilidade à sua produção passa a ser fundamental para a garantia de novos 

investimentos e para a legitimação dos mesmos, mas, principalmente, para alimentar 

a sociedade com os novos conhecimentos decorrentes de seus estudos, 

experimentos e pesquisas. Dessa forma, o estudo das práticas de gestão de 

conhecimento adotadas dentro de uma universidade se torna relevante e requer um 

referencial teórico consistente que lhe dê sustentação.  

O estudo das pesquisas dos autores anteriormente elencados vai proporcionar a 

base teórica e servir como referência para a investigação a que este trabalho se 

propõe numa adaptação voltada para a gestão do conhecimento científico.  

O referencial teórico é importante na medida em que fornece a base conceitual 

sobre a qual se pretende não apenas construir os instrumentos de coleta de dados, 

mas analisar os resultados levantados por meio deles. As definições e modelos 

propostos pelos diversos autores, estudiosos do tema, e apresentadas no decorrer 

da pesquisa permitem uma melhor visão do universo de possibilidades e versões 

existentes na literatura, auxiliando na escolha daquela que seja a mais adequada ao 

desenvolvimento das análises necessárias ao atendimento dos objetivos geral e 

específicos propostos para esse estudo.  



59 

 

As contribuições dos autores Probst et al. (2002), Bukowitz e Williams (2002) e Leite 

(2006) serão utilizadas como base teórica para o cumprimento dos objetivos 

específicos propostos para este estudo. Para tanto, foram adotados procedimentos 

metodológicos que serão apresentados no próximo capítulo. 
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3 Metodologia  

O termo metodologia refere-se, segundo Collis e Hussey (2005, p. 61), “à maneira 

global de tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise dos 

dados”. Portanto, neste capítulo, são definidos os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização do estudo, quais sejam, a classificação e o tipo de 

pesquisa e os procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados.    

Para tanto, buscaram-se subsídios nas definições e orientações de autores como 

Collis e Hussey (2005), Yin (2001), Gil (2002), Marconi e Lakatos (2006) e Triviños 

(2007), entre outros, na caracterização da pesquisa além de contribuições de 

Tavares (2008) na apresentação das informações concernentes a instrumentos de 

coleta e tratamento de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

O primeiro passo para alcançar os objetivos propostos neste estudo foi fazer uma 

pesquisa bibliográfica a respeito dos principais conceitos, elementos e modelos 

referentes ao tema Gestão do Conhecimento. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil 

(2008), é desenvolvida tendo como base material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, pesquisas e artigos científicos. A partir de então e, tendo 

como base os objetivos da pesquisa, foram definidos os procedimentos a serem 

adotados para o desenvolvimento dos estudos, quanto aos fins e quanto aos meios, 

e que são apresentados a seguir.  

Quanto aos fins, o presente trabalho se apresenta como uma pesquisa descritiva 

que, segundo a definição de Collis e Hussey (2005, p. 24), “é a pesquisa que 

descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter 

informações sobre as características de um determinado problema ou questão”. 

Triviños (2007) reforça a definição afirmando que o estudo descritivo busca uma 

descrição exata dos fatos e fenômenos concernentes a uma determinada realidade. 

Gil (2002) complementa dizendo que, além de descrever as características de um 

determinado fenômeno ou população, a pesquisa descritiva tem como peculiaridade 

a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 
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Tomando-se a definição apresentada por Triviños (2007) para o estudo descritivo, 

pode-se considerar que a presente pesquisa pretende identificar e descrever os 

fatos e fenômenos concernentes à gestão do conhecimento científico da forma como 

ocorrem e se desenvolvem dentro da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. 

Collis e Hussey (2005) contribuem, ainda, trazendo uma outra classificação que faz 

uma diferenciação entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa 

aplicada é aquela que, como o próprio nome indica, é feita para que suas 

descobertas sejam aplicadas a um problema específico existente. Já a pesquisa 

básica é conduzida para aumentar o entendimento de uma questão geral, sem 

ênfase na sua aplicação imediata. Assim, com base nessa classificação, o estudo 

proposto configura-se como uma pesquisa aplicada. 

Quanto aos meios, o trabalho se configura como um estudo de caso. Segundo Yin 

(2001, p.20) “o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real (...)”. É 

utilizado como estratégia de pesquisa para contribuir com o conhecimento que se 

tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupos, entre 

outros. É recomendado para o estudo de processos complexos por ser um método 

abrangente e que permite um exame dos fenômenos em profundidade, dentro do 

contexto em que se encontram.  

O aspecto da profundidade do estudo de caso é reforçado na definição simplificada 

apresentada por Triviños (2007, p.133): “Estudo de caso é uma categoria de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente.” O autor 

ainda afirma que as características da pesquisa são dadas pela natureza e 

abrangência dessa unidade e sua complexidade ditada pela base teórica adotada 

para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa.  

Finalmente Gil (2002, p. 37) corrobora a definição dos dois autores ao inferir que o 

estudo de caso “é um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. O autor apresenta 

diferentes propósitos para se fazer um estudo de caso:  

 Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 
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 preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

 descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

 formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

 explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de  levantamentos e 

experimentos. 

Os propósitos apresentados por Gil (2002) vão ao encontro do que se pretende com 

o desenvolvimento desta pesquisa. 

Quanto ao tipo de abordagem, a pesquisa tem caráter qualitativo. Collis e Hussey 

(2005) consideram o método qualitativo como subjetivo, uma vez que envolve 

examinar e refletir as percepções para obter o entendimento de atividades sociais e 

humanas das questões tratadas. Marconi e Lakatos (2006) complementam 

afirmando que a metodologia qualitativa fornece uma análise mais detalhada sobre 

as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc, 

preocupando-se em interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano.  

Finalmente, vale ressaltar que o tipo de corte adotado na pesquisa é o transversal 

que, segundo Collis e Hussey (2005) representa um instantâneo de uma situação 

em andamento para obter informações sobre variáveis em diferentes contextos, mas 

simultaneamente. 

 

3.2 Unidade de análise e observação  

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 73), “uma unidade de análise é o tipo de caso ao 

qual as variáveis ou fenômenos sendo estudados e o problema de pesquisa se 

referem, e sobre o qual se coletam e analisam dados”. Partindo dessa definição, a 

organização que foi utilizada para a pesquisa é a Universidade Federal de Minas 

Gerais tendo como unidade de análise a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). A 

escolha do órgão se deu tendo em vista que a Pró-Reitoria é responsável pelo 
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gerenciamento de diversas ações de Extensão que culminam diretamente na 

produção de conhecimento científico na instituição.  

A unidade de observação da pesquisa num primeiro momento foi constituída pelos 

dirigentes dos órgãos que compõem a infraestrutura da PROEX, a saber, Pró-

Reitora, Pró-Reitora Adjunta, Diretores e Diretoras. É importante salientar que essa 

unidade foi expandida de maneira a abranger alguns dos técnicos que executam 

atividades consideradas essenciais ao desenvolvimento das atividades de extensão 

e que foram indicados pelos gestores. Essa expansão se justifica tendo em vista a 

necessidade de se coletar uma parcela maior de informações do que aquela 

inicialmente definida para o alcance dos objetivos propostos para esse estudo. 

Assim sendo, foram entrevistadas a Pró-Reitora e a Pró-Reitora Adjunta da gestão 

2014-2018, a Pró-Reitora Adjunta da gestão 2010-2014, a Diretora de Políticas de 

Extensão, a Diretora de Fomento da Extensão, a Diretora de Divulgação Científica e 

a Jornalista responsável pelo setor de Suporte de Comunicação num total de 7 

respondentes. A figura 6 apresenta o perfil dos entrevistados: 

Entrevistados Cargo Formação 
Início da 

atuação na 

UFMG 

Entrevistado 1 (E1) 
Professor - 

Adjunto 
Doutorado em Psicologia Social 2006 

Entrevistado 2 (E2) Professor - Titular Doutorado em Demografia 1988 

Entrevistado 3 (E3) Assistente Social 
Mestrado em Ciências  Políticas 

– Doutorado em curso 
1999 

Entrevistado 4 (E4) 
Assessor de 

Comunicação 
Especialização em Gestão 
Estratégica da Informação 

2009 

Entrevistado 5 (E5) Professor - Titular Pós-Doutorado em Educação 1992 

Entrevistado 6 (E6) 
Professor-
Associado 

Doutorado em Medicina – 
Pediatria 

1995 

Entrevistado 7 (E7) 
Técnico em 
Assuntos 

Educacionais 

Mestrado em Políticas Públicas 
na Educação – Doutorado em 

curso 
1984 

Figura 6 - Perfil dos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa 

As entrevistas foram realizadas nos gabinetes dos entrevistados e duraram cerca de 

60 minutos cada.  
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3.3 Coleta de dados  

A coleta de dados foi realizada tomando-se como base a pesquisa na forma de 

estudo de caso proposta por Yin (2005), que sugere uma ampla variedade de 

evidências (ou fontes) – documentos, artefatos, entrevistas e observações. Essas 

fontes forneceram os dados necessários ao atendimento dos objetivos desse 

estudo.  

Nesse sentido foi realizada uma pesquisa documental que, segundo Gil (2002), 

apresenta uma série de vantagens, entre elas que os documentos constituem fonte 

rica e estável de dados além de não exigir contato com os sujeitos da pesquisa. 

Sendo a pesquisadora integrante do quadro de servidores da UFMG, a 

acessibilidade a documentos, registros e outros materiais fica facilitada. A 

familiaridade com os sistemas on line da instituição permitiram consultas em bancos 

de dados e outros aplicativos que se encontram disponibilizados ao acesso público.  

A entrevista também foi adotada como instrumento de coleta de dados. Marconi e 

Lakatos (2006) consideram a entrevista como um dos instrumentos básicos para a 

coleta de dados. Alves-Mazzotti (1999, como citado em Marconi & Lakatos, 2006, 

p.168) afirma que a entrevista, por ser de natureza interativa, permite o tratamento e 

exploração em profundidade de temas complexos que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente por intermédio de questionários. Stake (2011, p.108) 

complementa afirmando que as entrevistas podem ser utilizadas para vários 

propósitos, mas, para uma pesquisa qualitativa, ele destaca três que julga mais 

importantes:  

 Obter informações singulares ou interpretações sustentadas pela pessoa 

entrevistada; 

 Coletar uma quantidade razoável de informações fornecidas por diversas 

pessoas; e 

 Descobrir sobre “uma coisa” que o pesquisador não conseguiu descobrir por 

ele mesmo. 
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Dessa forma, a entrevista foi utilizada neste estudo para coletar informações que 

não estavam registradas ou disponibilizadas de maneira formal, além das 

impressões e opiniões dos dirigentes acerca da gestão do conhecimento em seus 

órgãos e no meio acadêmico como um todo.  

Como instrumento complementar da coleta de dados adotou-se a observação 

participativa. De acordo com Alvares (1991), a observação é um instrumento de 

pesquisa e coleta de dados que permite informar o que ocorre de fato na situação 

real. A observação esteve voltada para os procedimentos, técnicas e fluxos já 

existentes nos órgãos e no ambiente acadêmico como um todo.  

A próxima seção apresenta melhor como cada técnica de coleta de dados foi 

aplicada na busca de atender os objetivos propostos. 

 

3.4 Estratégia de coleta dos dados  

Como estratégia para identificar os principais conceitos e modelos de Gestão do 

Conhecimento, bem como as principais práticas e ferramentas descritas na literatura 

foi realizado um levantamento bibliográfico no qual foram investigados, tanto autores 

clássicos, quanto pesquisas e publicações que retratam experiências atuais na área 

da Gestão do conhecimento. Esse levantamento forneceu também o embasamento 

teórico da pesquisa.  

A pesquisa documental e a observação foram fundamentais na caracterização da 

unidade de análise. Elas contribuíram com dados valiosos referentes à estrutura e 

ao funcionamento da Pró-Reitoria de Extensão subsidiando, ainda, a identificação 

inicial de práticas, rotinas e procedimentos adotados pelo órgão e que pudessem ser 

considerados compatíveis com a Gestão do Conhecimento. Essa identificação foi 

realizada levando-se em consideração os elementos construtivos propostos por 

Probst et al. (2002), quais sejam a identificação, aquisição, desenvolvimento, 

partilha/compartilhamento, utilização e retenção do conhecimento, complementados 

pelo elemento avalie do nível estratégico proposto também, por Bukowitz e Williams 

(2002). Foram identificadas, ainda, práticas apresentadas por Leite (2006) 

relacionadas ao ambiente acadêmico principalmente no que se refere ao 
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desenvolvimento da cultura e à comunicação como substrato dos processos de 

produção e gestão do conhecimento.  

A entrevista foi adotada como o principal instrumento de coleta de dados e foi 

direcionada aos Pró-Reitores e dirigentes dos órgãos que compõem a estrutura 

administrativa da PROEX. A seleção desses sujeitos justificou-se pelo fato de eles 

estarem diretamente envolvidos com a produção e divulgação do conhecimento 

científico dentro da UFMG. É importante salientar que a contribuição desse grupo de 

entrevistados se deu sob dois pontos de vista: como dirigentes responsáveis pela 

administração dos órgãos sob sua responsabilidade e como professores-

pesquisadores. Esse aspecto é relevante tendo em vista que, em suas trajetórias 

acadêmicas, os entrevistados são sujeitos ativos em projetos de pesquisa e de 

extensão (como coordenadores, colaboradores, etc), o que vem a enriquecer sua 

contribuição por meio das vivências e participação efetiva no processo de produção 

e difusão de conhecimento científico.  

As entrevistas tiveram como objetivo complementar as informações levantadas por 

meio da pesquisa documental e observação por parte da pesquisadora sobre os 

fluxos, rotinas e procedimentos de Gestão do Conhecimento adotados pelos órgãos 

que compõem a Pró-Reitoria de Extensão tomando-se como base as práticas de 

gestão das ações extensionistas. Foram enfatizados os aspectos concernentes à 

divulgação e uso do conhecimento científico buscando-se identificar as iniciativas 

favoráveis a esses dois elementos. Os autores Probst et al.(2002), Bukowitz e 

Williams (2002) e Leite (2006) subsidiaram a elaboração do roteiro de entrevista 

utilizado, conforme Apêndice A.  

O roteiro de entrevista primeiramente foi constituído de uma breve introdução 

contendo a definição da Gestão do Conhecimento e seus objetivos principais, 

segundo o autor Leite (2006). Em seguida foram apresentadas seis perguntas mais 

específicas acerca das práticas, procedimentos e ferramentas utilizadas na PROEX 

para gerenciar o conhecimento resultante das ações de extensão do órgão. O roteiro 

foi utilizado apenas como base para as entrevistas sendo que a maioria dos 

entrevistados optou por dar um depoimento mais espontâneo com interferências 

pontuais da pesquisadora no sentido de manter o direcionamento para as questões 

a serem abordadas. Também foram feitas intervenções para o esclarecimento de 
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declarações que não ficaram muito claras para a pesquisadora. Finalmente foi 

apresentada uma última pergunta para verificar a visão dos gestores em relação aos 

benefícios da combinação do conhecimento acadêmico com o popular para a 

universidade e para a sociedade. As entrevistas foram todas gravadas e transcritas 

pela própria pesquisadora. Sobretudo, as entrevistas vieram a referendar as 

informações obtidas por meio da pesquisa documental e observação possibilitando o 

cumprimento dos outros três objetivos específicos desta pesquisa. 

 

Por ser servidora da instituição, a autora é protagonista em situações relacionadas 

às atividades de extensão, inclusive podendo ser considerada como público alvo de 

algumas das ações de extensão como, por exemplo, dos eventos. Esse fato 

oportunizou a observação principalmente do comportamento dos atores 

participantes dos processos de produção do conhecimento bem como da dinâmica 

já instituída que governa o fluxo do conhecimento dentro da universidade. A autora, 

em anos anteriores, participou da equipe de um projeto de extensão, intitulado 

“Universidade das Crianças”, o que oportunizou o envolvimento direto nas práticas e 

procedimentos adotados no desenvolvimento das atividades e a troca de 

informações com professores, alunos e comunidade envolvida no referido projeto. 

Pode-se afirmar que a técnica de observação foi rica e abrangente e envolveu várias 

situações da rotina da PROEX como análise de agendas de reuniões, recepção de 

comunicados de eventos, participação em reunião com novos professores, 

comunicação informal com técnicos do órgão, entre outras.  

A estratégia de análise e tratamento dos dados será apresentada a seguir. 

 

3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados  

 

A análise dos dados obtidos na pesquisa foi realizada seguindo a estratégia 

identificada na Figura 7, que apresenta as referências, os tipos de pesquisa e as 

fontes/instrumentos de coleta utilizados, correlacionando-os aos objetivos 

específicos que foram propostos para a pesquisa.  
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Objetivos específicos 

 

Referências 

 

Tipo de 

pesquisa 

Fonte/ 

Instrumento de 

coleta de 

dados 

Apresentar os principais 

conceitos e modelos de 

Gestão do Conhecimento, 

bem como as principais 

práticas e ferramentas 

descritas na literatura 

Nonaka e Takeuchi 

(1997), Probst et al. 

(2002), Choo (2003), 

Bukowitz e Williams 

(2002), Davenport e 

Prusak (2003), Leite 

(2006) 

Pesquisa 

bibliográfica 

Referencial Teórico 

Caracterizar a Pró-Reitoria 

de Extensão da UFMG – 

PROEX 

Pró-Reitora, Pró-

Reitora Adjunta e 

equipe da PROEX  

Pesquisa 

documental e 

Pesquisa de 

campo 

Site da PROEX, 

Plano de Gestão 

(2014/2018) 

Analisar o processo de 

construção do 

conhecimento por meio das 

ações de extensão 

Nonaka e Takeuchi 

(1997), Probst et al. 

(2002), Choo (2003), 

Bukowitz e Williams 

(2002), Davenport e 

Prusak (2003), Leite 

(2006) 

Pesquisa 

documental e 

Pesquisa de 

campo 

Site, folders e 

publicações da 

PROEX  e 

Entrevistas  

(Apêndice I ) e 

Observação 

Identificar as práticas e 

procedimentos compatíveis 

com a gestão do 

conhecimento científico 

existentes na PROEX  

Nonaka e Takeuchi 

(1997), Probst et al. 

(2002), Choo (2003), 

Bukowitz e Williams 

(2002), Davenport e 

Prusak (2003), Leite 

(2006) 

Pesquisa 

documental e 

Pesquisa de 

campo  

Site, folders e 

publicações da 

PROEX  e 

Entrevistas  

(Apêndice I ) - 

Perguntas de 1 a 5 

e Observação 

Identificar as práticas e 

procedimentos de 

divulgação e uso do 

conhecimento 

Probst et al. (2002), 

Bukowitz e Williams 

(2002), Leite (2006). 

Pesquisa 

documental e 

Pesquisa de 

campo 

Site, folders e 

publicações da 

PROEX  e 

Entrevistas  

(Apêndice I ) - 

Perguntas 4 e 5 e 

Observação. 

Identificar os benefícios 

obtidos pela sociedade e 

pela universidade por meio 

do uso do conhecimento 

científico divulgado pela 

PROEX 

Probst et al. (2002), 

Bukowitz e Williams 

(2002) e Leite (2006) 

Pesquisa de 

Campo 

Entrevistas  

(Apêndice I) 

Perguntas 6 e 7 e 

Observação 

 

Figura 7 - Estratégia de análise dos dados  
Fonte: Elaborado pela autora 

Os dados coletados foram tratados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo 

que, segundo Bardin (2006, p. 38), consiste em “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. Para Vergara (2005) a análise de conteúdo se 
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constitui em uma técnica que analisa os dados coletados, objetivando a identificação 

do que está sendo dito a respeito de determinado tema. Sendo assim, os 

depoimentos transcritos das entrevistas gravadas foram trabalhados e analisados na 

busca por respostas aos objetivos propostos para este estudo.   
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4. Caracterização da PROEX  

Neste capítulo a extensão universitária será apresentada por meio de um breve 

histórico de sua evolução, iniciando-se com um contexto mais geral no Brasil e 

evoluindo para a sua implementação na UFMG. Em seguida será feita a 

caracterização da Pró-Reitoria de Extensão, unidade de análise deste estudo, sendo 

identificados seus objetivos e sua estrutura organizacional bem como os objetivos 

específicos de cada um dos órgãos que a compõem. 

 

4.1 A Extensão – breve histórico  

As primeiras experiências de extensão universitária foram registradas no Brasil no 

ano de 1911 e, sob a influência do modelo europeu, se desenvolveram 

primeiramente sob a forma de cursos gratuitos e conferências, sobre variados 

assuntos, que eram abertos à população em geral. Passando por momentos de 

manipulação e obscuridade no período da ditadura militar, a partir da década de 

1980 a extensão universitária ganha relevância e é, mais tarde, resgatada como 

atividade acadêmica que se alinha com o ensino e a pesquisa no processo de 

produção e difusão do conhecimento (Nogueira, 2005). 

Baseada no princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, e ainda, tendo como diretriz a interdisciplinaridade, a extensão ocupa 

lugar acadêmico de destaque na estruturação das políticas universitárias. É ela que 

confere relevância e pertinência à produção do conhecimento criando a importância 

social da própria Universidade.  

A extensão universitária, bem compreendida, é um momento indescartável da 
realização das atividades-fim da Universidade seja por ser instrumento de 
validação do conhecimento produzido, seja por ser sujeito mesmo do 
processo de conhecimento na medida em que é a sociedade – público-alvo 
da extensão – a destinatária da ação da extensão universitária (Nogueira, 
2005, prefácio) 

A extensão universitária é elemento fundamental no conjunto das atividades-fim da 

Universidade, sendo instrumento de produção e transferência de conhecimento e de 

desenvolvimento econômico, político, social e cultural. Contribui, ainda, para a 

potencialização de políticas públicas, com a mobilização político-institucional e com 
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o desenvolvimento de ações e programas específicos a partir das capacidades e 

competências instaladas na Universidade. 

Na UFMG a extensão teve início em 1930 de maneira informal e foi 

institucionalizada dois anos depois, em 1932. Suas atividades eram reguladas pelo 

Conselho de Extensão da UFMG que era órgão integrante da Coordenação de 

Ensino e Pesquisa. No Regimento da instituição, os artigos 60, 61 e 62 tratam 

especificamente da extensão e estão dispostos conforme a seguir:  

Art. 60. A extensão é processo educativo, artístico, cultural e científico, 
articulado com o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, cujo objetivo é 
ampliar a relação da Universidade com a sociedade. 

§ 1o As atividades de extensão, nas áreas técnica, científica, artística e 
cultural, serão realizadas sob as formas de programas, projetos, cursos, 
assessoramentos, prestação de serviços e/ou consultorias, entre outras. 

§ 2o As atividades de extensão integrarão os planos de trabalho tanto dos 
docentes envolvidos em sua realização, como das Unidades que as 
promovem. 

Art. 61. As atividades de extensão envolverão instrumentos de fomento, 
intercâmbio e disseminação, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art. 62. O Colegiado Superior de cada Unidade estabelecerá formas de 
aprovação e acompanhamento das atividades de pesquisa e extensão e da 
prestação de serviços em seu respectivo âmbito. 
(https://www2.ufmg.br/sods/Sods/Sobre-a-UFMG/Regimento-Geral) 

Após trinta e sete anos da institucionalização da extensão na UFMG cria-se a Pró-

Reitoria de Extensão. 

 

4.2 A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 

A PROEX é o órgão da Administração Central da UFMG que tem por objetivo 

articular e coordenar as atividades de extensão universitária, dando apoio a 

programas, projetos, atividades e publicações. Foi criada em 1969 e se estrutura 

numa política que visa fortalecer os vínculos com a sociedade buscando:  
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Aprofundar as relações de democratização do saber científico, artístico e 
tecnológico, difundindo o conhecimento acadêmico, reconhecendo os saberes 
populares e de senso comum, aprendendo com a comunidade e produzindo 
novos conhecimentos (UFMG, 2015).  

Tomando-se em conta o objetivo central da PROEX, percebe-se que a mesma não 

executa diretamente as ações extensionistas. Ela faz a gestão do processo 

articulando e coordenando as atividades, dando apoio aos programas, projetos e 

outras ações que vão culminar na produção de conhecimento científico. 

As atividades da PROEX se traduzem em uma via de mão dupla onde o 

conhecimento circula da universidade para a sociedade e vice-versa num movimento 

de perguntas e respostas aos problemas do cotidiano. Os desafios propostos pela 

sociedade funcionam como mola propulsora para novos projetos, estudos e 

investigações científicas na universidade criando um ciclo constante de renovação e 

produção de conhecimento. Dessa forma, a universidade cumpre e reafirma o seu 

papel junto à sociedade. 

Com vistas a atender seus objetivos, a Pró-Reitoria de Extensão apresenta a 

seguinte estrutura organizacional: Administração, Câmara de Extensão, Centros de 

Extensão, Diretoria de Políticas de Extensão, Diretoria de Avaliação da Extensão, 

Diretoria de Fomento à Extensão e Diretoria de Divulgação Científica. Até o início da 

gestão de 2014 a Diretoria de Ação Cultural fazia parte dessa estrutura mas, dentro 

de uma nova proposta de gestão,  tornou-se órgão diretamente ligado ao Gabinete 

do Reitor da UFMG. 

A administração geral da PROEX é constituída por um(a) Pró-Reitor(a), um(a) Pró-

Reitor(a) Adjunto(a), um Gabinete da Pró-Reitoria e uma Secretaria Geral que é 

integrada pela Secretaria da Câmara de Extensão, pelo Setor Financeiro, pela 

Secretaria Administrativa e pelo Suporte de Comunicação. 

A Câmara de Extensão é o colegiado responsável pelo acompanhamento da 

implementação das políticas e do desenvolvimento das ações de extensão e 

normatiza os processos ligados às práticas extensionistas. Seus representantes são 

eleitos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da universidade. 
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Os Centros de Extensão (CENEX) são os órgãos responsáveis pela gestão da 

política de extensão nas unidades acadêmicas.  A PROEX conta com 28 centros aos 

quais cumpre, entre outras atividades, estruturar ações que favoreçam a formação 

complementar dos alunos, colaborando com a estruturação e implementação de 

programas interdisciplinares e propiciando a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão. Os CENEX têm por responsabilidade, ainda, a organização e divulgação 

da produção acadêmica resultante das atividades de extensão desenvolvidas no 

âmbito de sua unidade. 

A Diretoria de Políticas de Extensão (DPE) é o órgão que tem por competência 

propor e operacionalizar políticas relativas à Extensão na UFMG. Entre suas 

atribuições estão o fomento, a gestão e o monitoramento das ações de extensão da 

UFMG. Sua estrutura integra mais dois setores: a Coordenadoria de Informação e o 

Setor de Eventos. A Coordenadoria de Informação é responsável pela 

operacionalização e controle do banco de dados resultante do Sistema de 

Informação da Extensão (SIEX). O SIEX é um sistema em rede que realiza o 

registro, armazenamento e publicação dos dados dos programas, projetos, cursos, 

eventos, prestação de serviços e produções da extensão na UFMG. Esse sistema 

possibilita, ainda, a disponibilização do banco de dados para consulta pelo público 

em geral.  

Como o próprio nome indica, a Diretoria de Avaliação da Extensão (DAEXT) tem sob 

sua responsabilidade a coordenação das rotinas relacionadas à avaliação das ações 

de Extensão na UFMG. Faz parte de suas atribuições a proposição de metodologias 

de avaliação e a construção e pactuação de indicadores de insumo, processo e 

impacto das ações de extensão. 

A Diretoria de Fomento à Extensão (DIFE) responde pelos procedimentos 

relacionados ao incentivo e promoção das ações de extensão. Tem como 

atribuições principais a formulação e revisão de editais e seus formulários, a 

coordenação da operacionalização da seleção de propostas em resposta a editais 

externos, a identificação e divulgação de possibilidades internas e externas, públicas 

e privadas, de apoio às ações de Extensão e a participação na captação de recursos 

para eventos, publicações e outras demandas. 
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A Diretoria de Divulgação Científica (DDC) tem suas ações voltadas para o 

compartilhamento e a difusão da produção científica da UFMG. Suas atividades são 

pautadas pelo compromisso com a visibilidade dos conhecimentos gerados dentro 

da instituição de maneira a promover sua circulação e acessibilidade. A Diretoria 

busca provocar o debate sobre a cultura científica, articulando os saberes 

tradicionais e o conhecimento científico contribuindo, assim, para a formação cidadã.  

Além de mapear a produção e a circulação científicas na UFMG e produzir 

dispositivos que promovam a sua visibilidade, circulação e acesso, a Diretoria atua 

nas seguintes áreas: 

 Divulgação cientifica; 

 Redes de cooperação científica; 

 Popularização da ciência; 

 Cultura cientifica e formação de pesquisadores juvenis. 

Até 2014, a PROEX contava com a Coordenadoria de Políticas de Inclusão 

Informacional (CPINFO) como parte de sua estrutura. O órgão “tem por objetivo 

identificar, sistematizar, organizar, produzir e disseminar informações e 

conhecimentos de interesse público na interação Universidade-Sociedade” (UFMG, 

2015). Por meio do desenvolvimento de projetos e ações transdisciplinares, A 

CPINFO tem como perspectiva a democratização do acesso à informação e ao 

conhecimento adotando tecnologias de informação e comunicação em rede como 

uma dimensão instrumental importante mas não exclusiva. A Coordenadoria 

encontra-se ligada diretamente ao Gabinete do Reitor. 

Finalmente, é importante registrar que a Rede de Museus e Espaços de Ciências e 

Cultura da UFMG é ligada à PROEX e tem como principais objetivos promover a 

integração dos espaços de ciência e cultura da UFMG e a capacitação e atualização 

científica, tecnológica e cultural de professores, estudantes e outros profissionais 

que atuam nos diferentes espaços integrantes da Rede. Além disso, deve apoiar e 

fomentar o intercâmbio científico, tecnológico e cultural entre os Espaços integrantes 

da Rede e entre estes e as comunidades interna e externa à UFMG e definir 

políticas para o gerenciamento, conservação e estratégias de uso e acesso às 

coleções que compõem o acervo 
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(https://www.ufmg.br/rededemuseus/saibamais.htm,  recuperado em 01, dezembro, 

2014). 

Com base no exposto, percebe-se que cada uma das diretorias e setores que 

compõem a PROEX tem suas atribuições bem definidas e que todas as suas ações 

estão voltadas para a otimização das atividades de extensão como instrumento de 

produção de novos conhecimentos, de formação complementar para os alunos e 

como condutoras do conhecimento popular para a academia e vice-versa. As 

atividades de cada órgão são complementares e formam um ciclo de produção e 

circulação do conhecimento científico dentro e fora da Universidade. Cabe ressaltar 

a valorização de todos os tipos de conhecimento, quais sejam eles, científicos, 

tecnológicos ou culturais/artísticos. 

Um aspecto relevante em relação à PROEX é o fato de que sua administração é 

substituída a cada quatro anos, juntamente com a troca de reitorado. Os cargos de 

Pró-Reitora e Pró-Reitora Adjunta são ocupados de acordo com a indicação do 

Reitor da Universidade. 

A caracterização e apresentação da estrutura organizacional da PROEX contribuem 

com elementos fundamentais à análise das informações obtidas por meio da coleta 

de dados e que serão apresentadas na próxima seção. 

 

https://www.ufmg.br/rededemuseus/saibamais.htm,%20recuperado%20em%2001,%20dezembro,%202014
https://www.ufmg.br/rededemuseus/saibamais.htm,%20recuperado%20em%2001,%20dezembro,%202014


76 

 

5 Apresentação e Análise dos Resultados  

Para atender aos objetivos deste estudo foram sistematizados procedimentos que 

possibilitassem a obtenção das informações necessárias para responder à questão 

norteadora proposta. Os procedimentos adotados foram: levantamento bibliográfico, 

pesquisa documental, observação e entrevista com gestores e coordenadores de 

órgãos que compõem a PROEX.  

Inicialmente, serão apresentados os principais aspectos relacionados ao processo 

de construção do conhecimento na PROEX, que se dá por meio das ações 

extensionistas, identificando os elementos que podem constituir a base para a 

gestão do conhecimento científico resultante dessas ações no órgão. Em seguida, 

serão apresentados os resultados da pesquisa documental e das entrevistas 

referentes à identificação dos procedimentos e práticas de Gestão do Conhecimento 

conforme aquelas propostas por Probst et al. (2002), Bukowitz e Williams (2002) e 

Leite (2006). Por fim, serão apresentados os benefícios para a universidade e para a 

sociedade propiciados pela difusão e uso do conhecimento gerado por meio das 

ações de extensão. 

 

 5.1 O processo de produção do conhecimento na PROEX 

O processo de produção do conhecimento na PROEX se institui a partir das ações 

extensionistas e tem um caráter diferenciado daqueles encontrados fora do 

ambiente acadêmico. Tal processo é pautado por cinco diretrizes que cumprem  

papel essencial na orientação da prática extensionista nas universidades. A Figura 8 

apresenta essas diretrizes que influenciam a formulação e implementação das ações 

de Extensão Universitária:  
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Diretrizes para a Extensão Universitária 

1.     Interação dialógica  

2.     Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade 

3.     Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão  

4.     Impacto na formação do estudante 

5.     Impacto na transformação social 

                          

Figura 8 – Diretrizes para a Extensão Universitária  

                        Fonte: Dados da pesquisa documental 

 

Essas diretrizes foram pactuadas pelo FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. O Fórum “é uma entidade voltada 

para a articulação e definição de políticas acadêmicas de extensão, comprometido 

com a transformação social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento 

da democracia” 

(http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid

=18, recuperado em 20, março, 2015). Salienta-se que, de acordo com o 

depoimento das Pró-Reitoras, a UFMG tem uma participação ativa no fórum. 

Para uma melhor compreensão de toda a dinâmica da produção do conhecimento 

por meio da extensão é fundamental se ter clareza sobre os aspectos que envolvem 

cada uma das diretrizes que a governam. A interação dialógica, por exemplo, aponta 

para a necessidade do desenvolvimento de relações entre a universidade e setores 

sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes de maneira a que os novos 

conhecimentos sejam resultantes dessa interação com a sociedade.  

A interdisciplinaridade e a interprofissionalidade das ações de extensão dizem 

respeito à combinação de especializações e visão holista e à necessidade de 

interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e 

áreas do conhecimento. Remetem, também, para a construção de alianças 

intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais com vistas a imprimir 

consistência teórica e operacional às ações de extensão.  

http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=18
http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=18
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A diretriz que define a indissociabilidade  entre ensino – pesquisa – extensão coloca 

o estudante como protagonista das ações de extensão, vinculando-as aos processos 

de formação (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa) desse estudante.  

As duas últimas diretrizes dizem respeito à influência das ações de extensão tanto 

sobre o estudante quanto sobre a sociedade. Assim sendo, a diretriz “impacto na 

formação do estudante” se traduz na ampliação do universo de referência que as 

atividades de extensão ensejam, além do enriquecimento da experiência discente 

em termos teóricos e metodológicos. Com base nessa diretriz a participação do 

estudante na extensão deve resultar numa formação diferenciada, mais consistente 

que aquela que se adquire apenas na sala de aula. A diretriz “impacto e 

transformação social” permite que a extensão universitária se configure como 

mecanismo por meio do qual a Universidade se inter-relacione com os outros 

setores da sociedade, contribuindo com o desenvolvimento social e regional, bem 

como para o aprimoramento de políticas públicas (UFMG, 2012).  

Dessa forma, com base nas entrevistas, na perspectiva da produção de 

conhecimento, as diretrizes de extensão podem ser traduzidas nas seguintes 

perguntas:  

 O conhecimento está sendo produzido em conjunto com a sociedade numa 

relação de interação e troca dialógica? 

 O conhecimento produzido é capaz de influenciar a formação dos alunos 

envolvidos no processo? É uma produção acadêmica? 

 A construção desse conhecimento ocorre de maneira a articular o ensino, a 

pesquisa e a extensão numa relação de indissociabilidade? 

 O conhecimento produzido envolve mais de uma área de conhecimento, não 

estando focado em uma só área específica, possibilitando a atenção e 

provocação de vários outros temas? 

 O processo reverte questões e se transforma em perguntas que vão provocar 

o fazer, o trabalhar o conhecimento também na sala de aula? 

 É uma produção que, no fazer, busca trazer alguma transformação e 

mudança tanto no seu processo como depois? 
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 O conhecimento produzido traz a possibilidade de impacto na comunidade ou 

setor envolvido? 

Conforme definido no Regimento da UFMG, as ações de extensão se apresentam 

na forma de programas, projetos, eventos, cursos e prestação de serviços. É 

mediante essas ações que, no âmbito da extensão, o conhecimento é criado, 

desenvolvido e disponibilizado.  

De acordo com a percepção da pesquisadora, os programas e projetos de extensão 

criam um ambiente em que os conhecimentos da academia e os conhecimentos da 

comunidade se encontram e são processados dando origem a novos 

conhecimentos. Eles são ações bem estruturadas e permitem uma melhor 

identificação do cumprimento das diretrizes básicas. O fato de estarem, em sua 

grande maioria, registrados no Sistema de Informação da Extensão (SIEX) facilita 

essa avaliação. Os eventos e cursos são intervenções mais pontuais, que têm a 

construção do conhecimento a partir de temas previamente selecionados e 

estabelecidos.  

A análise documental permite verificar que a extensão abrange um universo dos 

mais variados tipos de eventos: mostras, seminários, congressos, workshops ou 

oficinas, jornadas, conferências, simpósios, mesas-redondas, fóruns, painéis e 

encontros que são oferecidos cobrindo todas as grandes áreas do conhecimento: 

ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, 

ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas e, lingüística, letras e 

artes, entre outras. A diversidade de eventos e cursos promovidos com o apoio da 

Pró-Reitoria de Extensão pode ser verificada por meio da navegação na galeria de 

notícias do site da PROEX que acaba por guardar uma memória da realização 

desses acontecimentos. 

A produção de conhecimento durante os eventos se dá de acordo com a definição 

prévia de seus objetivos que podem ser uma reciclagem ou atualização, 

apresentação de novos temas para discussão, apresentação de experiências 

pessoais sobre uma temática proposta e debate entre especialistas de uma área 

específica. Existem ainda os eventos culturais e sociais. O público também é 
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diversificado - docentes, discentes, técnico-administrativos e sociedade em geral - o 

que vem a enriquecer o processo de trocas devido à pluralidade de saberes.  

A Figura 9 apresenta alguns dos eventos realizados com o apoio da PROEX e que 

ilustram bem a diversidade de formas, de temas e de áreas de conhecimento:  

Tipo de 
evento 

Título Objetivos 

Mostra Mostra de Dança 
Semestral da Escola de 
Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (EEFFTO) 

Valorizar, difundir e pesquisar as raízes culturais 
brasileiras através da dança e da música 

Seminário Seminário sobre 
Segurança na Assistência 
aos Pacientes 
Hospitalizados 

Promover a troca de conhecimentos e experiências 
entre profissionais envolvidos na implantação de 
processos seguros em medicação. 

Colóquio Colóquio sobre 
biodiversidade 

Debater temas relacionados à história natural com 
especialistas vinculados à UFMG e também 
convidados. 

Oficina Oficina sobre construção 

de tambores do Vale do 

Jequitinhonha 

Ensinar aos participantes os processos e técnicas 

para construir seus próprios instrumentos. Os 

oficineiros irão aprender a tocar os instrumentos, 

compartilhando saberes e promovendo o encontro 

de diferentes ritmos. 

Curso Curso de extensão: 
Apreciação e 
musicalização na 
maturidade 

Oferecer conhecimentos e princípios básicos para a 
apreciação da música em diversas formas e estilos. 

Simpósio 

Ciclo de 
debates 

Ciclo de Debates sobre 
Saúde Mental 

 

Discutir e refletir sobre as práticas de saúde mental 
em âmbito nacional, estadual e local, compartilhar 
experiências de articulação e identificar novas 
necessidades e propostas na área. 

Palestra Palestra "Ótica de Fresnel Discutir cientificamente a temática proposta pela 
ONU como "O Ano Internacional da Luz" 

Feira  Feira de Ciências do 
Norte de Minas 

Promover o intercâmbio entre as instituições 
educacionais da região norte do estado e incentivar 
a produção científica dos alunos do ensino básico. 

Fórum Fórum de Cultura 
Científica da UFMG 

 

Discutir temas relacionados à cultura e divulgação 
científica e a estratégias para articular e conferir 
visibilidade às diversas iniciativas de comunicação 
pública do conhecimento produzido pelos grupos da 
UFMG 

Figura 9 – Tipos de eventos realizados com o apoio da PROEX 
Fonte: Site de Notícias da PROEX 

Dessa forma, seja por meio de programas e projetos, ou por eventos, cursos e 

prestação de serviços, a produção do conhecimento na extensão fica bem definida 

de acordo com os depoimentos a seguir:  
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A extensão é uma via de mão dupla. A comunidade também participa e o 
projeto vai sendo modulado de acordo com a resposta da comunidade. O 
saber popular é fundamental na extensão, mesmo porque a Universidade não 
vai e leva o conhecimento produzido para as comunidades, para os diferentes 
locais. Ela vai, leva o que produz aqui e traz o que é produzido lá numa via 
que se retro alimenta. (E2) 

Essa produção se dá em interação com setores, com segmentos da 
sociedade. Então, não é um conhecimento que é produzido isolado pela 
academia. É algo que vai se construir nessa relação com a comunidade 
externa. (E3) 

Essa relação dialógica com a comunidade é apontada como o grande diferencial da 

produção de conhecimento via ações de extensão: a universidade vai à comunidade 

levando o conhecimento que produz e traz de volta o que aquela comunidade 

produz, num diálogo constante que se estabelece a partir da implantação de uma 

ação. É nesse cenário também que ocorrem os modos de conversão do 

conhecimento tácito e explícito, de acordo com a dimensão epistemológica de 

Nonaka e Takeuchi (1997).  

Dessa forma, a construção do conhecimento científico na extensão é pautada pela 

sociedade, podendo ser caracterizada como uma abordagem multi e interdisciplinar 

de situações, problemas e questionamentos sociais, atuando como instrumento que 

une a comunidade científica e pessoas comuns numa rede de troca de 

conhecimentos na busca de respostas e soluções que venham a contribuir com o 

crescimento da ciência e o desenvolvimento social. 

Cabe ainda ressaltar que, segundo as entrevistas, uma das grandes características 

da produção do conhecimento por meio das ações de extensão é que ele vai sendo 

disponibilizado durante todo o processo. Ele não é produzido para depois ser 

compartilhado. O conhecimento em construção vai provocando mudanças tanto 

durante o processo quanto depois de constituído.  

Esse processo de produção do conhecimento científico na extensão é complexo e 

demanda a adoção de práticas que possibilitem e garantam o seu acompanhamento 

e gestão. Assim sendo, as práticas adotadas pela PROEX serão identificadas e 

caracterizadas a seguir. 
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5.2 Práticas compatíveis com a gestão do conhecimento  

A importância do envolvimento da própria organização no processo de gestão do 

conhecimento é evidenciada por vários dos estudiosos do assunto. Esse 

envolvimento se traduz no compromisso da instituição em fornecer os mecanismos, 

criar políticas e normas, propiciar ambientes e investir no planejamento e controle de 

ações voltadas para a constante melhoria de seu desempenho na administração e 

produção do conhecimento em todos os seus estágios (Nonaka & Takeuchi, 1997) e 

(Alvarenga Neto, 2008). O estudo da literatura concernente à gestão do 

conhecimento possibilitou a identificação de variadas práticas adotadas por 

empresas e organizações públicas e privadas, de diferentes ramos e portes, bem 

como a forte influência da cultura na determinação de seu planejamento e ações e o 

importante papel da comunicação como substrato de todo o processo (Leite, 2006). 

Com base nas entrevistas realizadas, foi possível identificar que na PROEX a gestão 

do conhecimento resultante das ações extensionistas se dá de maneira implícita, por 

meio de procedimentos adotados para se fazer a gestão dessas ações, e estão 

distribuídos em suas diretorias: 

A gente trabalha com a ideia de que o conhecimento ou os autores do 

conhecimento são muito mais plurais e diversificados do que durante muitos 

anos se reconheceu. Então fazer a gestão disso, promover ou fomentar a 

extensão dentro do contexto da universidade exige alguns procedimentos que 

aqui na PROEX são divididos em diretorias. (E1) 

Essa afirmação pode ser constatada na Figura 10, cujas informações foram obtidas 

no site da PROEX e comparadas às práticas de GC destacadas principalmente 

pelos autores Probst et al. (2002), Bukowitz e Williams (2002) e Leite (2006). 
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Órgão Objetivos 
Práticas 

compatíveis 
com GC 

Câmara de 

Extensão 

- implementação da política e o desenvolvimento das ações de 
Extensão;   
- normatizar os processos ligados às práticas extensionistas. 

- Desenvolvimento 
da cultura voltada 
para a GC por meio 
da criação de 
políticas e normas 

Diretoria 

de 

Políticas 

de 

Extensão 

- propor e operacionalizar políticas relativas à Extensão da 
UFMG; 
- coordenar a construção e pactuação de conceitos;  
- fomentar e formular ações de capacitação em Extensão, para 
profissionais da Proex e Cenex, e coordenar sua 
implementação; 
- elaborar, revisar e adequar normas e regulamentos relativos 
à Extensão da UFMG; 
- acompanhar as atividades desenvolvidas pelos Cenex; 
- fomentar a articulação das ações de Extensão; 
- induzir processos de (re) construção e pactuação de 
conceitos relativos à Extensão, a partir de aportes da 
implementação da política; 
- coordenar a rotina e ações estratégicas das instâncias 
vinculadas. 

- Desenvolvimento 
da cultura voltada 
para a GC 
- Identificação/ 
mapeamento do 
conhecimento 
- Aquisição de 
conhecimento 
-Divulgação/difusão 
do conhecimento 
- Utilização do 
conhecimento 
 
 

Centros de 

Extensão 

- executar a gestão da política de extensão nas Unidades 
- estruturação de atividades complementares de natureza 
formativa dos alunos 
- buscar mecanismos de valorização da participação dos 
alunos por meio de integralização curricular 
- organizar e divulgar a produção acadêmica das atividades de 
extensão desenvolvidas pelo seu Cenex. 

 

- Desenvolvimento 
da cultura voltada 
para a GC 
- Identificação/ 
mapeamento do 
conhecimento 
- Aquisição de 
conhecimento 
-Divulgação/difusão 
do conhecimento 
- Utilização do 
conhecimento 

Diretoria 
de 
Fomento à 
Extensão 

- formular e revisar editais e seus formulários; 
- assessorar a elaboração e apresentação de propostas em 
resposta a editais internos e externos; 
- coordenar a operacionalização da seleção de propostas em 
resposta a editais externos; 
- identificar e divulgar possibilidades internas e externas, 
públicas e privadas, de apoio às ações de Extensão; 
- apoiar a implantação de ações de Extensão fomentadas; 
- participar da captação de recursos para eventos, publicações 
etc. 

- Desenvolvimento 
da cultura voltada 
para a GC 
- Identificação/ 
mapeamento do 
conhecimento 
- Aquisição de 
conhecimento 
-Divulgação/difusão 
do conhecimento 
- Utilização do 
conhecimento 

Diretoria 
de 
Avaliação 
da 
Extensão 

- propor metodologias de avaliação das ações de Extensão; 
- realizar avaliações das ações e do desempenho da Extensão 
na UFMG; 
- induzir processos de (re)construção e pactuação de 
conceitos relativos à Extensão, a partir de aportes do 
monitoramento e avaliação das ações; 
- coordenar a construção e pactuação, junto com os outros 
atores envolvidos com a Extensão, de indicadores de insumo, 
processo e impacto das ações de Extensão;  
- coordenar a rotina e ações estratégicas da instância 
vinculada. 

- Avaliação dos 
processos de 
produção do 
conhecimento 
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Diretoria 
de 
Divulgaçã
o 
Científica 

- mapear a produção e a circulação científicas na UFMG e 
produzir dispositivos que promovam a sua visibilidade, 
circulação e acesso; 
- promover a articulação entre saberes tradicionais e o 
conhecimento científico; 
- promover eventos, cursos e ações que fomentem a formação 
do pesquisador juvenil; 
- contribuir na diversificação das fontes de informação 
dedicadas à popularização da ciência; 
-  contribuir no debate sobre as redes nacionais e 
internacionais de colaboração científica; 
-  promover a produção colaborativa entre as distintas 
Unidades da UFMG. 

- Desenvolvimento 
da cultura voltada 
para a GC 
- Identificação/ 
mapeamento do 
conhecimento 
- Aquisição de 
conhecimento 
-Divulgação/difusão 
do conhecimento 
- Utilização do 
conhecimento 

Figura 10 - Objetivos do órgão x Práticas de GC compatíveis  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Conforme os dados apresentados na Figura 10, verifica-se que as Diretorias e os 

órgãos da PROEX desenvolvem um conjunto de práticas apontadas na literatura 

como constituintes do ciclo de produção e gestão do conhecimento nas 

organizações. Essa constatação permite afirmar que, independentemente do foco 

principal de cada diretoria e órgão, o compromisso com o desenvolvimento da 

cultura científica e com a produção do conhecimento permeiam todas as atividades 

desenvolvidas pelas mesmas. 

Nas próximas sessões, as principais dinâmicas e ações adotadas na Pró-Reitoria de 

Extensão serão identificadas e melhor caracterizadas de maneira a atestar a sua 

compatibilidade com os procedimentos considerados como fundamentais na Gestão 

do Conhecimento em qualquer organização.  

 

5.2.1 Procedimentos relacionados à cultura   

A cultura do contexto e os processos de comunicação são dois elementos 

considerados por Leite (2007) como estruturais para se estabelecer a Gestão do 

Conhecimento em qualquer ambiente. De acordo com o autor e outros estudiosos do 

assunto, a organização é a grande responsável por estabelecer um ambiente 

propício à criação e desenvolvimento do conhecimento e por instituir os meios para 

a sua gestão. Nessa perspectiva verifica-se na PROEX uma cultura totalmente 

voltada para as questões que envolvem a produção de o conhecimento em suas 

diversas formas de apresentação: técnico, científico, artístico e cultural. Já nos 

objetivos de cada uma de suas diretorias pode-se identificar a preocupação com a 
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disseminação de valores, crenças, normas, regras e práticas profissionais que 

influenciam diretamente os processos de produção do conhecimento. Assim sendo a 

PROEX, juntamente com outros órgãos da universidade, atua como agente 

responsável pela criação de um ambiente favorável ao conhecimento fornecendo 

condições ideais para que ele se desenvolva e seja compartilhado.  

A Diretoria de Políticas de Extensão, por exemplo, ao propor e operacionalizar 

políticas, elaborar e adequar normas e regulamentos, formular ações de 

capacitação, construir e pactuar conceitos, entre outras atribuições relativas à 

extensão, fornece, juntamente com a Câmara de Extensão, a base para uma cultura 

voltada para a produção do conhecimento por meio dos projetos e ações de 

extensão. Essa afirmação encontra respaldo nos estudos de Leite (2006) quando o 

autor destaca a necessidade de se explicitar políticas e diretrizes institucionais que 

respaldem uma orientação e cultura voltada para a construção e compartilhamento 

do conhecimento científico.  

As ações relacionadas à consolidação de uma cultura voltada para a produção e 

desenvolvimento do conhecimento em suas mais variadas formas de apresentação, 

na Pró-Reitoria de Extensão, podem ser equiparadas às ações de fomento. Assim 

sendo, a Diretoria de Fomento à Extensão exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento dessa cultura na medida em que, mediante suas ações, instiga a 

comunidade universitária a desenvolver e participar de processos que vão resultar 

na construção de novos conhecimentos. Uma das ações que mereceu destaque nas 

entrevistas foi a realização de oficinas  destinadas aos novos docentes. Um dos 

entrevistados ressaltou que: 

A universidade recebeu muitos novos docentes e técnicos a partir do Reuni e 
do seu próprio processo de expansão. Então sensibilizá-los, apresentando as 
políticas de extensão, é uma função importante para uma mudança de 
cultura. Fazer seminários temáticos, apresentar o Siex - sistema de dados e 
informação da Pró-Reitoria de Extensão - apresentando as diretrizes de 
extensão, é uma forma de fomentar e de sensibilizar esses professores (E1)  

Esses eventos têm como objetivo apresentar a extensão aos novos atores que 

chegam à universidade incentivando-os a formular propostas em resposta aos 

editais de fomento. É feito também o detalhamento do edital do programa de 

extensão universitária do MEC – PROEXT e a apresentação do sistema de 
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informação da extensão. Além dessa iniciativa voltada para os novos docentes são 

realizadas oficinas nas unidades para discutir o edital, colocar todas as 

possibilidades e estimular os docentes em geral a apresentarem propostas em outra 

área, ou migrarem para outra área de maneira a diversificar, a abrir o leque para 

uma maior quantidade de áreas do conhecimento garantindo assim um melhor 

resultado na aprovação final dessas propostas.  

Ao incentivar professores a apresentarem propostas de projetos de extensão, a 

Diretoria de Fomento influencia diretamente o comportamento dos docentes 

reforçando seu compromisso com a produção do conhecimento e direcionando-os 

para uma cultura baseada na busca e troca de saberes acadêmicos e populares. 

Este fato fica evidenciado no seguinte depoimento: 

A Diretoria de Fomento da Extensão está interessada num processo de 
fomentar, instigar a comunidade universitária a estreitar o seu diálogo com os 
setores mais diversos da sociedade: na área da saúde, na área dos direitos 
humanos, na comunicação, na cultura, no meio ambiente. [...] Então a ideia 
de fomentar é promover processos, dinâmicas, encontros e debates para que 
se possa sensibilizar a comunidade universitária a abrir os olhos para esse 
mundo e para essa sociedade que sempre está dizendo coisas. (E1) 

Partindo dessa afirmação, estabelece-se a conexão entre as ações de fomento e o 

desenvolvimento de uma cultura voltada para a identificação, captação, 

desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos e saberes que extrapolam 

os muros da universidade numa dinâmica de retroalimentação do ensino, da 

pesquisa e da própria extensão.  

Finalmente merece ser destacado o papel dos Centros de Extensão (CENEX) na 

construção dessa cultura. São eles que fazem a gestão local da extensão dentro das 

diversas unidades acadêmicas. Cada unidade acadêmica tem especificidades 

diferenciadas pela área de conhecimento: área da saúde, das engenharias, das 

humanidades, etc. Por sua proximidade com professores e alunos, são estruturas 

chave na construção da cultura voltada para a produção de conhecimento induzindo 

e articulando as ações de extensão conforme as particularidades de cada unidade.  

Esses centros dão o suporte técnico aos professores e alunos além de incentivar e 

acompanhar sua participação nas atividades extensionistas (E1).  
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Os elementos acima apresentados destacam o importante papel da Pró-Reitoria na 

transformação e formação da sensibilidade ao conhecimento em toda a sua 

abrangência. Nesse sentido, os eventos, cursos e programas voltados para uma 

mudança de concepção e estímulo à reflexão exercem a função de catalisadores no 

processo de construção de novos conhecimentos e de uma nova cultura tanto para a 

comunidade universitária quanto para o público em geral.  

De acordo com a análise documental, as principais práticas adotadas pela PROEX 

para a criação de um ambiente voltado para a produção de conhecimento podem ser 

identificadas nos objetivos de suas diretorias e ser agrupadas como a seguir:  

 Pactuação e acompanhamento de normas e políticas relativas às práticas de 

extensão; 

 Realização de oficinas com novos docentes para apresentação das políticas 

de extensão e da própria extensão; 

 Realização de oficinas nas unidades com o corpo docente em geral para 

discutir o edital PROEXT, colocar todas as possibilidades, e estimular a 

apresentação de propostas em mais de uma área visando aumentar a 

abrangência nas diversas áreas do conhecimento; 

 Realização de cursos de capacitação em Extensão, para profissionais da 

PROEX e CENEX; 

 Capacitação dos profissionais dos CENEX para operar o sistema de dados e 

informação da Extensão (SIEX); 

 Promoção de eventos, cursos e ações que fomentem a formação do 

pesquisador juvenil.  

Pode-se avaliar que, em consonância com a afirmação de Leite (2006), a PROEX 

conta com uma infra-estrutura e dinâmica necessárias à implementação de políticas 

e diretrizes institucionais que fundamentam e garantem uma orientação e cultura 

voltada para a criação e transferência do conhecimento científico. Por meio das 

ações de extensão, a Pró-Reitoria alavanca a produção de novos conhecimentos, 

auxilia e complementa o ensino e articula o crescimento e o avanço da ciência. 

Juntamente com a cultura, a comunicação é destacada por Leite (2006) como fator 

determinante no processo de Gestão do Conhecimento em qualquer ambiente. 
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Dessa forma, na próxima seção serão apresentados os principais aspectos a ela 

associados. 

5.2.2 Procedimentos relacionados à comunicação 

A comunicação, especificamente a comunicação científica, permeia todos os 

procedimentos que compõem o ciclo de criação e de gestão do conhecimento dentro 

de uma universidade. A autora Lievrouw (1992, como citado em Leite, 2006, p. 72) 

considera que a comunicação abrange todas as ações e atitudes que contribuem 

para a elaboração e troca de informações entre cientistas, bem como o conjunto de 

relações existentes entre aqueles que compartilham interesses e objetivos comuns. 

Numa definição mais generalizada, a comunicação dentro das organizações e 

instituições abrange todos os recursos utilizados para relacionar-se e interagir com 

seus públicos tanto internos como externos.  

Tratando-se da comunicação como veículo de transmissão e circulação de 

informações e idéias há consenso de que as organizações contam com pelo menos 

dois tipos de comunicação: um formal e outro informal. De modo geral pode-se dizer 

que a comunicação formal tem um caráter mais institucionalizado, mais elaborado e 

organizado. Ela geralmente se dá por intermédio de canais de comunicação 

formalmente estabelecidos, sendo geralmente registrada por escrito e devidamente 

documentada, seja por correspondências, formulários ou outros meios 

disponibilizados pela instituição. Já a comunicação informal se dá de maneira 

espontânea, fora dos canais de comunicação formalmente estabelecidos. São as 

“conversas de corredor”, ligações telefônicas, troca de opiniões em bate-papos 

informais ou qualquer tipo de interação social que se estabelece livremente. A 

comunicação no meio acadêmico, não é diferente (Kunsch, 2003). 

A observação participativa permitiu constatar que a UFMG disponibiliza para toda a 

comunidade universitária ferramentas de comunicação institucionais, como por 

exemplo, a rede de emails institucionais @ufmg.br e a plataforma Moodle – 

ambiente virtual de aprendizagem. O email institucional possibilita a comunicação 

interpessoal na medida em que podem ser formados grupos ou listas específicas de 

correspondentes bem como permite a busca por nome em toda a comunidade 

universitária. O sistema Moodle favorece a comunicação professor-aluno. É a 
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principal plataforma de sustentação das atividades acadêmicas permitindo o acesso 

aos conteúdos disponibilizados pelos docentes, a postagem de atividades, debates 

de temas em fóruns de discussão, tirar dúvidas via mensagens, entre outros 

recursos.  

De acordo com Bukowitz e Willians (2002), as tecnologias de informação e 

comunicação possibilitam o compartilhamento de grandes quantidades de 

informações sem as restrições dos limites geográficos e temporais. É nesse sentido 

que as ferramentas disponibilizadas e utilizadas na PROEX facilitam a comunicação 

entre docentes, alunos, técnicos e comunidade em geral conferindo, ainda, agilidade 

e uma maior abrangência para a troca de informações. Esse fato é fundamental 

principalmente em uma instituição do tamanho da UFMG com unidades, distribuídas 

inclusive em cidades diferentes. 

O desenvolvimento das ações extensionistas demanda diferentes interações que 

ocorrem tanto no âmbito da comunidade acadêmica quanto nas relações dessa com 

a sociedade em geral. Assim sendo, no universo das atividades de extensão, 

identificam-se diferentes formas e sistemas de comunicação que são definidos de 

acordo com os atores envolvidos em cada atividade, projeto ou ação e ainda de 

acordo com o que se pretende: produção, divulgação ou incentivo ao uso do 

conhecimento.  

Na identificação de colaboradores para os projetos e programas de extensão, por 

exemplo, existem duas vias principais de comunicação. Uma que passa pela 

informalidade e que se estabelece com os próprios pares, de maneira que um vai 

indicando o outro, o que vai compondo os Colégios Invisíveis, que se constituem por 

meio de uma rede de relacionamentos pessoais. A outra é mais formal e passa pela 

própria institucionalidade da UFMG (os colegiados, as congregações) e também o 

SIEX, o Somos UFMG, etc (E1). A expressão “colégio invisível” recebe a seguinte 

definição: 

Grupo de pesquisadores que trabalham juntos, mas não estão fisicamente 
próximos, não trabalham na mesma instituição, podem ter nacionalidades 
diferentes e falar línguas diversas. O que os une é o objeto da pesquisa. 
(http://www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1916, recuperado em 10, 
setembro, 2015).  

http://www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1916
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A comunicação interpessoal engloba todos os contatos pessoais e relações entre 

pesquisadores-docentes, alunos-bolsistas, técnicos e indivíduos do grupo social 

envolvido em cada ação extensionista na busca da produção e crescimento do 

conhecimento científico. Essa afirmação encontra respaldo no que Costa (1999, 

como citado em Leite, 2006, p.73) define como crescimento do conhecimento 

científico “uma espécie de processo de difusão em que idéias são transmitidas de 

pessoa a pessoa, lado a lado com um processo de interação social que sublinha o 

desenvolvimento do conhecimento”.  De acordo com as entrevistas, esse processo 

se dá de maneira mais espontânea e pode ocorrer durante todo o desenvolvimento 

de um projeto ou ação de extensão.  

Outra forma de comunicação é aquela voltada para grupos específicos e sociedade 

em geral (comunicação social). Exemplo disso são as atividades de comunicação 

institucionalizadas que envolvem a divulgação de eventos como: palestras, 

encontros, simpósios e seminários entre outros. Nesse caso, os procedimentos de 

comunicação são mais elaborados exigindo todo um planejamento e o envolvimento 

de outros atores como jornalistas e demais profissionais de comunicação que vão 

acompanhar e intermediar desde a organização até a divulgação anterior e posterior 

a cada ação.  

A PROEX conta em sua estrutura com o Suporte de Comunicação da Extensão, 

vinculado ao Gabinete da Pró-Reitoria. Esse setor tem como principais atribuições a 

produção de material jornalístico (função divulgadora e de marketing); mediação 

instituição-jornalistas; pautar os veículos de comunicação e gerenciar o que é 

publicado acerca da extensão; subsidiar a comunidade interna e externa com 

informações jornalísticas relevantes; dar suporte às ações comunicacionais globais 

da PROEX. O setor funciona como uma assessoria de comunicação atuando tanto 

na produção de material jornalístico quanto no planejamento estratégico das ações 

de comunicação vinculadas à PROEX. As rotinas relacionadas à comunicação 

interna estão concentradas no gabinete da Pró-Reitoria e se dão via e-mail 

institucional. 

De acordo com o levantamento documental, observação e entrevistas, a PROEX, 

em parceria com o Centro de Comunicação da UFMG, utiliza os seguintes veículos 

de comunicação formal:  
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 Boletim Informativo – publicação jornalística semanal, com versão impressa e 

digital, é o veículo oficial da universidade; 

 Rádio UFMG Educativa – programação veiculada na frequência 104,5FM em 

Belo Horizonte, Contagem e outras cidades da Grande BH; 

 TV UFMG - Canal Universitário de Belo Horizonte, veiculado em emissora 

local a cabo - canal 12 da NET e canal 14 da Oi TV; 

 Site – vinculado à página da UFMG: https://www2.ufmg.br/proex/; 

 Redes Sociais.   

Nas redes sociais, a PROEX conta com uma página no facebook 

(https://www.facebook.com/extensaoufmg), um perfil no twitter 

(https://twitter.com/ufmgbr) e um e-mail institucional (comunica@proex.ufmg.br), 

todos alimentados diariamente pelo Suporte de Comunicação. Esses canais são 

considerados importantes ferramentas tanto de divulgação das ações extensionistas 

quanto de diálogo entre o órgão e as comunidades interna e externa. (E4)  

Vale ressaltar que, no caso do site da PROEX, foram criados dois espaços de 

destaque especificamente para divulgação: um banner no topo da página e um 

banner, menor, de 'Destaques', conforme a Figura 11. 

https://www2.ufmg.br/proex/
https://www.facebook.com/extensaoufmg
https://twitter.com/ufmgbr
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     Figura 11 - Lugares de destaque para divulgação de eventos no site PROEX 
      Fonte: Site PROEX (2015) 

Esses espaços no site foram criados para aumentar a visibilidade das ações de 

extensão. Essas ações chegam ao conhecimento do Suporte de Comunicação da 

PROEX pelos canais informais (por conversas interpessoais) e pelos canais formais 

(e-mail institucional, solicitação do gabinete, redes sociais). As sugestões são 

apuradas e tratadas de maneira a que se tornem matérias jornalísticas para 

publicação.  Esses banners funcionam como uma vitrine das ações de extensão. 

O SIEX também pode ser considerado como um instrumento para a comunicação da 

extensão. Partindo do pressuposto de que comunicar o conhecimento científico 

significa compartilhar, ou seja, tornar público o conhecimento produzido, o sistema 

cumpre esse papel, possibilitando a comunicação entre a PROEX, docentes, alunos, 

técnico-administrativos e público em geral. O sistema pode ser acessado livremente 

pelo site, tanto pela comunidade interna, quanto externa. Muitas vezes uma 
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interlocução entre a PROEX e a comunidade ocorre a partir de uma consulta ao 

SIEX (E3). 

De acordo com a análise documental, a observação e as entrevistas, a Pró-Reitoria 

de Extensão se relaciona e comunica com docentes, alunos, técnico-administrativos 

e público em geral de maneira dinâmica, lançando mão de diversos recursos e 

ferramentas. Esses recursos e ferramentas variam de acordo com o objetivo de cada 

ato: comunicação interpessoal, comunicação administrativa e divulgação das ações, 

de editais de fomento, de bolsas, além da divulgação científica especificamente. 

O autor Leite (2006) defende que a comunicação dá sustentação às práticas de 

produção e gestão do conhecimento dentro das universidades. As principais práticas 

evidenciadas na pesquisa serão apresentadas nas próximas seções deste capítulo.  

  

5.2.3 Práticas relacionadas à identificação do conhecimento 

Com base nas entrevistas, foi possível observar que, na PROEX, o processo de 

identificação está fortemente vinculado ao Sistema de Informação da Extensão. O 

SIEX registra e permite a visualização das ações e produções de extensão da 

universidade. Dessa forma, o sistema viabiliza a identificação de alguns dos saberes 

existentes na instituição na medida em que disponibiliza para os usuários, além dos 

dados referentes ao programa ou projeto, os nomes dos coordenadores e demais 

colaboradores vinculados à área do conhecimento que está sendo ou foi trabalhada.  

Além disso, o sistema tem um espaço específico para informar os resultados da 

ação, o que constitui o conhecimento gerado. Assim determina-se não apenas o 

conhecimento desenvolvido como também quem detém aquele conhecimento dentro 

da UFMG. 

Essa identificação mais imediata do “quem sabe o quê” ou “quem pesquisa o quê” é 

fundamental como ferramenta para a Diretoria de Fomento em suas práticas de 

incentivo e apoio à participação nos editais de extensão. Ela viabiliza todo um 

trabalho de divulgação diferenciada, diretamente direcionada para o coordenador, 

por exemplo, quando da identificação da possibilidade de apresentação de 

propostas, de acordo com a área de atuação de cada um, para um edital específico. 

A identificação é assim uma prática indispensável ao processo de construção de 
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novos conhecimentos no âmbito da extensão e pode ter sua origem nessa primeira 

ação de identificação.  

Segundo Probst et al. (2002), o processo de identificação está relacionado ao 

levantamento de dados e informações internas e externas produzidas e necessárias 

ao desenvolvimento das atividades da organização. Identificar o conhecimento 

significa analisar e descrever o ambiente de conhecimento da instituição. Isso 

pressupõe fazer um mapeamento de todo o conhecimento, habilidades e expertises 

existentes dentro da instituição. Partindo desse pressuposto, é importante salientar 

que, uma vez que o SIEX contribui com o processo de identificação por meio do 

registro apenas das ações de extensão, ele não alcança a totalidade de saberes da 

universidade. Dessa forma, faz-se necessária a utilização de outras ferramentas e 

procedimentos para aumentar o leque de identificação do conhecimento existente na 

instituição.  

Por meio da pesquisa documental verificou-se que, além do SIEX, a Pró-Reitoria de 

Extensão tem à sua disposição outros sistemas que permitem a identificação do 

conhecimento resultante de processos de produção científica na universidade. A 

plataforma do Somos UFMG, por exemplo, é um sistema que foi desenvolvido para 

facilitar o mapeamento das competências da UFMG com o objetivo de incrementar a 

interação da Universidade em áreas de pesquisa científica e tecnológica com 

instituições públicas e privadas. A ferramenta possibilita a identificação dos 

pesquisadores, suas especialidades e produção científica, além de informações 

sobre Unidades, Departamentos, ativos de propriedade intelectual, infraestrutura 

instalada nos laboratórios, dentre outras informações. Ele é acompanhado pela 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG (CT&IT). Outra 

ferramenta disponível é o Repositório Digital da UFMG que possibilita a identificação 

da produção científica da Universidade e de materiais de pesquisa de órgãos e 

outras instituições com os quais ela colabora. O repositório é de acesso aberto e 

resultou de uma parceria da Coordenadoria de Políticas de Inclusão Informacional 

(CPINFO) com a Diretoria de Divulgação Científica da PROEX. 

A importância da prática de identificação do conhecimento é ressaltada por vários 

autores, entre eles Probst et al. (2002). Este processo possibilita a constatação da 

escassez ou inexistência de um conhecimento específico. Essa escassez pode ter 
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duas origens: a inexistência mesmo de especialistas nessa área específica ou a falta 

do registro dessas habilidades nos sistemas de informação da organização. O 

primeiro caso aponta para a necessidade de aquisição do conhecimento fora da 

instituição por meio de parcerias, treinamentos, consultorias, etc. O segundo caso 

passa pela necessidade de um maior investimento das organizações nos aspectos 

relacionados à responsabilidade de dar visibilidade ou transparência ao 

conhecimento mediante a criação de infra-estrutura adequada, responsabilização de 

funcionários e incentivo mesmo à prática do registro. O registro adequado é que 

permite a identificação tanto do conhecimento quanto dos especialistas existentes 

na organização.   

De acordo com as entrevistas e da análise documental, os principais sistemas 

utilizados na PROEX para identificar quem pesquisa o quê e as especialidades dos 

docentes-pesquisadores na UFMG são apresentados no Figura 12: 

 

Sistema Característica 

SIEX Permite a visualização das ações e produções de 

extensão da universidade possibilitando a 

identificação e o acompanhamento dessas ações. 

Repositório Digital da 

UFMG 

Possibilita a identificação da produção científica 

da Universidade e de materiais de pesquisa de 

órgãos e outras instituições com os quais ela 

colabora. 

Somos UFMG Possibilita a identificação dos pesquisadores, 

suas especialidades e produção científica, além 

de informações sobre Unidades, Departamentos, 

ativos de propriedade intelectual, infraestrutura 

instalada nos laboratórios, dentre outras 

informações. 

Figura 12 - Principais sistemas utilizados para identificação na PROEX 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os sistemas que buscam possibilitar a identificação da massa de conhecimento 

existente na instituição contribuem para que esse conhecimento seja não apenas 

identificado como também organizado, armazenado, disponibilizado e utilizado para 
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dar inicio a novos processos de produção criando um movimento de 

retroalimentação.  

Em seu conjunto, as entrevistas evidenciaram uma sensibilidade dos dirigentes para 

a necessidade de aperfeiçoamento do SIEX e aprimoramento das rotinas de registro 

existentes no mesmo, de maneira que o sistema contribua mais efetivamente com a 

identificação da massa de conhecimento e especialidades existentes na 

universidade. 

 

5.2.4 Práticas relacionadas à aquisição do conhecimento 

 

A observação do ambiente acadêmico permite verificar que o processo de aquisição 

de conhecimento nas universidades acontece a partir de diversas ações. Os 

pesquisadores estão constantemente se atualizando por meio da leitura de 

periódicos e revistas científicas, livros, teses, dissertações, artigos e outras fontes. 

Além disso, contam com a participação em seminários, congressos e outros eventos 

nacionais e internacionais, com suas relações nos colégios invisíveis e com visitas a 

outras instituições de ensino e pesquisa. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

instituição adquire uma parte considerável de conhecimento também do ambiente 

externo. Essa constatação encontra respaldo nos estudos de Leite e Costa (2006) e 

de Probst et al. (2002).   

De acordo com as entrevistas, no campo da extensão, esta aquisição se dá também 

por meio das trocas de informações e conhecimento que ocorrem tanto no seio da 

comunidade acadêmica como também por meio dos saberes oriundos do ambiente 

externo. A PROEX busca articular grupos de pessoas que trabalham com projetos 

diferentes e de áreas diferentes, mas voltados para um determinado assunto de 

interesse comum, constituindo redes de discussões e parcerias. Dessa maneira, os 

pesquisadores vão adquirindo o conhecimento de seus parceiros e gerando um 

conhecimento, no mínimo, interdisciplinar. A importância do trabalho interdisciplinar 

foi ressaltada nas entrevistas conforme se verifica no depoimento abaixo: 

Quando a gente pensa em um trabalho interdisciplinar, muitas vezes os 
parceiros que você vai agregando para o seu projeto já vão trazendo aquilo 
que você não sabe. (E6) 
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O grande diferencial da extensão é o fato de reconhecer e trazer para dentro da 

universidade também o conhecimento popular. Esse reconhecimento parte da 

constatação de que ela não detém o monopólio de todo o conhecimento. Isso se 

constitui como fato importante na aquisição de novos conhecimentos, pois, dessa 

forma, a universidade se abre para obter o conhecimento na e da sociedade em 

suas mais variadas fontes. Essa idéia fica explicitada na seguinte afirmação: 

A universidade vai se democratizar. Pois vai dizer, sim, a universidade 
constrói conhecimento, mas os movimentos sociais também produzem, as 
comunidades indígenas produzem, os diversos setores da sociedade 
também. Aí podemos incluir as empresas, o mercado a sociedade civil que 
também produzem conhecimento. Então isso não é um privilégio da 
universidade. (E1) 

Outro ponto ressaltado nas entrevistas foi que a extensão articula ações que 

possibilitam o encontro da universidade com a sociedade oportunizando a troca de 

conhecimentos. Uma das formas de se ter acesso ao conhecimento popular para o 

desenvolvimento e utilização pela comunidade acadêmica é por meio da realização 

de seminários e encontros, por exemplo, com grupos empresariais, grupos 

comunitários ou agrupamentos formados em torno de interesses comuns. Durante a 

realização desses eventos são apresentadas experiências e vivências individuais 

que são agregadas aos conhecimentos já pertencentes aos participantes do grupo. 

São levantados também problemas e dificuldades existentes que podem se tornar 

objeto de estudo e investigação pelo meio acadêmico. Assim sendo, os eventos se 

configuram como terreno fértil para a aquisição de novos conhecimentos, estejam 

eles já constituídos ou não. Merece destaque o fato de que grande parte do 

conhecimento adquirido por meio da participação nos eventos não chega a ser 

registrada. 

A pesquisa documental permite verificar que a Pró-Reitoria de Extensão promove e 

apoia uma diversidade de eventos (entre seminários, congressos, encontros, fóruns, 

cursos, etc) que contam também com a participação de especialistas e palestrantes 

de outras instituições tanto nacionais como internacionais. A promoção de eventos, 

cursos e ações que favorecem o debate entre participantes dão visibilidade ao 

conhecimento científico já existente ao mesmo tempo em que trazem saberes 

externos para dentro da universidade. Esses momentos são considerados pelos 
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entrevistados como espaços privilegiados de troca e articulação entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade. Dessa forma, pode-se inferir que, no caso da extensão, a 

grande fonte externa de conhecimento está na sociedade em geral: suas habilidades 

para lidar com situações específicas, suas experiências em relação a fatos ocorridos 

e suas vivências do cotidiano. A aquisição de novos conhecimentos para os atores 

das ações de extensão ocorre, nesse caso, por meio de um processo dinâmico de 

intercâmbio de conhecimentos pessoais. 

As diretrizes da extensão sinalizam o compromisso com o desenvolvimento de um 

conhecimento diferenciado também para o corpo discente da universidade. De 

acordo com as entrevistas, a PROEX conta com as ações extensionistas para 

proporcionar a aquisição desse conhecimento adicional.  Além da promoção de 

eventos, são constituídas outras formas de interação com o objetivo de uma 

formação complementar. A participação dos alunos nos programas e projetos de 

extensão como bolsistas é uma importante e consistente forma de acesso a novos 

conhecimentos e foge das rotinas tradicionais de aprendizado em sala de aula. Essa 

experiência abre espaço para outras tantas formas de aquisição de conhecimento. A 

visita de campo é uma delas. No momento em que um grupo se desloca para o 

ambiente de pesquisa, muito conhecimento é disponibilizado durante conversas 

informais, entrevistas realizadas por alunos e professores com os indivíduos que 

fazem parte da comunidade de análise, enfim, as possibilidades de trocas são 

diversificadas. 

Os alunos de graduação e pós-graduação também se constituem em outra fonte de 

conhecimento. Em suas interações com a comunidade acadêmica e, principalmente, 

em suas atividades de extensão, trazem sua vivência, seus saberes e também suas 

indagações para dentro da universidade. Suas indagações se traduzem na 

possibilidade de um novo projeto e no início da criação de um novo conhecimento. 

A observação das rotinas e a participação da pesquisadora em um projeto de 

extensão permitiram identificar que o corpo técnico-administrativo também contribui 

com a formação da massa de conhecimento da universidade na medida em que 

expõe e compartilha suas habilidades e conhecimentos pessoais, seja participando 

diretamente junto com professores e alunos de um projeto ou ação de extensão, 

seja dando o suporte administrativo necessário para que essas atividades sejam 
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desenvolvidas. Os procedimentos, rotinas e práticas administrativas ocupam lugar 

relevante no conjunto do conhecimento institucional de toda a universidade. 

O conhecimento adquirido por meio das diversas fontes acima identificadas é 

desenvolvido, transformado e devolvido para utilização tanto pela comunidade 

interna quanto pela comunidade externa. Dessa forma, as práticas relacionadas ao 

desenvolvimento do conhecimento serão verificadas a seguir.  

 

 5.2.5 Práticas relacionadas ao desenvolvimento do conhecimento 

Para os autores Probst et al. (2002) todo procedimento voltado para o 

desenvolvimento de novas especialidades, novas habilidades e novos produtos e, 

ainda, para o aperfeiçoamento de processos já existentes, é considerado como mais 

uma prática de gestão do conhecimento. Ao incluir o desenvolvimento como um dos 

elementos construtivos da gestão do conhecimento os autores estão inserindo o 

próprio processo de criação de conhecimento como parte também do processo de 

sua gestão.  

Nesse sentido, as ações de extensão universitária se enquadram como práticas de 

desenvolvimento do conhecimento. As perguntas e problemas apresentados à 

universidade são a origem das ações de extensão e dão início a todo um processo 

de produção e desenvolvimento de conhecimento diferente do que ocorre dentro dos 

laboratórios e ambiente acadêmico. Esta afirmativa encontra respaldo no texto 

abaixo:  

Os processos de interlocução gerados com o meio promovem a criação de 
uma rede múltipla, contraditória e interativa, de enfrentamento da excelência e 
relevância do conhecimento acadêmico. Por meio dos programas e projetos, 
a universidade é desafiada permanentemente a buscar respostas às 
perguntas e problemas que lhe são apresentados e que se tornam novos 
objetos de investigação científica. (UFMG, 2015) 

A diretriz que estabelece que a produção do conhecimento na extensão tem que se 

dar numa relação dialógica com a sociedade garante a diferenciação do 

conhecimento resultante da extensão do conhecimento resultante de uma pesquisa 

realizada apenas dentro da instituição. 
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Dessa forma, a característica marcante do desenvolvimento do conhecimento por 

meio de programas, projetos, eventos, entre outras ações de extensão, é justamente 

esse encontro da universidade com a sociedade que é considerado como um 

encontro de saberes de acordo com o depoimento que se segue: 

A produção do conhecimento se dá no confronto do conhecimento acadêmico 
com o conhecimento popular. Então eu falo que na verdade, quando a 
universidade trabalha com uma comunidade ou um grupo ela confronta um 
conhecimento sistematizado e acadêmico com um saber popular que já existe 
no local ou nos grupos com os quais ela trabalha.  E o conhecimento 
sistematizado então é testado no confronto com a realidade, ele é 
reelaborado e volta para a academia muito mais rico. (E7) 

Essa afirmação representa bem como o conhecimento é desenvolvido na PROEX. 

Pode-se dizer que a universidade sai para uma atividade de extensão com um 

saber, com um conhecimento que ela já tem e se depara com um outro 

conhecimento, com uma outra forma de ver instalada na comunidade e desse 

confrontamento de saberes é desenvolvido um novo conhecimento fruto dessa 

interação. 

Essa é uma das formas de se desenvolver conhecimento por meio dos programas e 

projetos de extensão. Da mesma maneira, os eventos e a prestação de serviços 

produzem e desenvolvem conhecimentos que guardam essa característica do 

confrontamento nos debates e nas interações pessoais que vão se estabelecer entre 

os participantes de cada uma delas. 

Outros aspectos relacionados ao processo de construção do conhecimento via 

ações de extensão já foram tratados no item 5.1 deste capítulo. 

  

5.2.6 Práticas relacionadas à organização/armazenagem do conhecimento  

A importância de se ter formas de registro do conhecimento produzido é reconhecida 

na Pró-Reitoria de Extensão e vem acompanhada da preocupação com as possíveis 

perdas desse conhecimento ocasionadas pela falta do mesmo. No órgão há 

consenso entre os entrevistados da importância do SIEX como instrumento de 
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armazenagem e registro das ações de extensão. Essa informação pode ser 

confirmada no depoimento a seguir: 

Um desafio é a gente mapear e identificar essas experiências, essas ações. 
Porque a Universidade tem essa política, ela induz isso. Pra isso a PROEX 
conta com um sistema de informação e as pessoas são informadas da 
necessidade do registro das ações. E a gente tenta vincular, condicionar os 
apoios a esse registro. (E2) 

É importante salientar que o SIEX registra as ações de extensão que se traduzem 

nos processos de construção de conhecimento. Então o sistema não está voltado 

para o registro do conhecimento em si apesar de ter capacidade para cumprir em 

parte esse papel. O sistema disponibiliza um espaço nos “Resultados Atingidos” 

onde devem ser relacionadas as produções decorrentes da ação. Essas produções 

podem ser manuais, cartilhas, monografias/TCC ou outros tipos de materiais. Seria 

nesse espaço que o conhecimento ficaria armazenado.  

De acordo com as entrevistas, o registro ou lançamento de dados dos projetos fica a 

cargo de cada coordenador e esse fato cria um paradoxo em relação ao sistema. 

Muitos coordenadores acreditam que esse procedimento é mais uma burocracia a 

ser cumprida (E1). Os projetos que concorrem com recursos do edital PROEXT 

necessariamente são registrados no SIEX sendo esta uma das etapas a ser 

cumprida para se ter o apoio da Pró-Reitoria. Mas é do conhecimento do órgão que 

muitas propostas para outras fontes de fomento são aprovadas e não são 

registradas no sistema. Isso acontece com diversas atividades principalmente 

aquelas que não precisam da aprovação dos colegiados de cursos. Na época do 

presente estudo a PROEX tinha mais de 2000 ações, entre programas e projetos, 

sendo importante destacar que esse dimensionamento só é possível mediante o 

registro no SIEX (E3). A falta desse registro dificulta o mapeamento de todos os 

outros procedimentos relacionados à gestão do conhecimento gerado a partir 

dessas ações. O registro no sistema pressupõe todo um suporte em termos de 

identificação, organização, visibilidade, compartilhamento e utilização do 

conhecimento gerado.  

A organização/ armazenagem do conhecimento está relacionada à criação de uma 

memória organizacional e é considerada por Probst et al. (2002) como de 

inquestionável importância para a organização. A inexistência de um sistema de 



102 

 

registro ou armazenagem que procure preservar o conhecimento de maneira 

organizada e intencional geralmente resulta em perdas irreversíveis de informações, 

habilidades específicas e de conhecimentos. Essa conclusão vale para o 

conhecimento científico e pode ser acrescida da afirmação de que um novo 

conhecimento geralmente é desenvolvido com base em conhecimentos anteriores. 

Daí a necessidade de que o conhecimento esteja devidamente registrado e 

disponível. A análise das diversas propostas de modelos de construção de 

conhecimento existentes na literatura permite a confirmação desses princípios.  

O registro do conhecimento científico, principalmente dentro de uma universidade, 

por meio de publicações de livros, artigos, monografias, dissertações e teses, entre 

outras formas, é prática geral e consagrada na área da pesquisa. Na extensão, os 

relatórios gerados para o fechamento de programas e projetos, também podem se 

converter em artigos, em capítulos de livros e outras publicações. Da mesma forma, 

a experiência de um aluno em um projeto de extensão pode se transformar no seu 

trabalho de conclusão de curso, em sua monografia de especialização numa 

dissertação de mestrado. Um projeto pode ter como objetivo a produção de uma 

cartilha ou outro tipo de publicação que acabam se convertendo em materiais que 

registram o conhecimento gerado. Seguindo essa linha de pensamento, as formas 

de registro tornam-se múltiplas e as possibilidades diversas como pode ser 

constatado no depoimento a seguir: 

Então eu acho que o registro do conhecimento pode ser pelos artigos, você 
pode escrever um capítulo de livro relacionado ao seu projeto de extensão, 
pode ser um livro, mas pode ser também um vídeo. Pode ser um material 
audiovisual. Pode ser uma cartilha. Isso é registro do conhecimento? Sim. 
(E6)  

Há que se criar ou aprimorar mecanismos e/ou ferramentas especificamente 

voltados para a armazenagem dessas diversas formas de registro do conhecimento 

resultante das ações de extensão, possibilitando o fácil acesso e utilização de todo o 

conhecimento nela contido. A inexistência desse mecanismo faz com que a PROEX 

não tenha um dimensionamento real do quantitativo do conhecimento resultante de 

suas ações e constitui ponto de melhoria.  

Uma outra forma de registro existente na PROEX é desempenhada pelo setor de 

Suporte de Comunicação, conforme destacado a seguir:  
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A melhor ferramenta que a gente tem de memória é, prá mim da 
comunicação, o site da PROEX.[...] A parte de notícias representa a nossa 
memória. (E4) 

Na medida em que o setor procura registrar (para dar visibilidade e divulgar) todas 

as ações de extensão desenvolvidas, vai se formando uma memória paralela dessas 

ações. A consulta ao site de notícias possibilita a identificação da divulgação de 

programas, projetos, eventos e prestações de serviços que foram desenvolvidos 

desde o ano de 2008 quando essa prática foi adotada no órgão. Apesar de não 

trazer o registro do conhecimento gerado por meio dessas ações, o site guarda a 

memória de que um determinado assunto foi tratado em um determinado evento 

fornecendo as informações principais para uma busca mais apurada quando 

necessário. É importante salientar que o site de notícias pode cumprir um papel 

complementar na memória da extensão, já que nem todas as suas ações (os 

eventos e prestação de serviços, por exemplo) são registradas no SIEX, conforme já 

exposto anteriormente.  

Os relatórios de gestão criam também um outro tipo de registro e memória 

relacionados, não ao conhecimento científico propriamente dito, mas ao 

conhecimento acumulado referente ao fazer da extensão dentro de uma 

universidade. Choo (2003) reconhece a importância desses relatórios ao tratar sobre 

a retenção do conhecimento. O autor ressalta que a recuperação de relatórios de 

trabalhos anteriores também contribuem para a construção e para o 

desenvolvimento do conhecimento organizacional. Eles permitem à comunidade 

acadêmica acompanhar a dinâmica administrativa utilizada oferecendo informações 

do como foi feito, que estratégias deram quais resultados, quais as melhores 

práticas. Esses relatórios se constituem, assim, em conhecimento administrativo do 

fazer a gestão da extensão e que acabam por impactar diretamente também o fazer 

das rotinas diretamente ligadas à construção de conhecimento científico. Esses 

relatórios são importantes principalmente numa estrutura que tem a sua 

coordenação principal substituída a cada quatro anos de gestão.  

Na busca por alternativas para a preservação da memória da extensão e também de 

sua produção, foi identificado que, na ocasião em que o presente estudo foi 

realizado, havia um projeto para criação de um Centro de Memória Virtual da 

Extensão. O objetivo do Centro seria, em um primeiro momento, registrar a história 
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da extensão na UFMG e no Brasil, levantando informações e entrevistando pessoas 

que fizeram parte desse processo (E6). A intenção é avançar nesse processo de 

maneira a que, em um segundo momento, se possa “sistematizar e registrar toda a 

riqueza de um processo de extensão, de diálogo com a sociedade, de invenção de 

metodologias e de tantos anos de produção na UFMG” (E1). A criação desse 

dispositivo e a concretização de sua segunda etapa seria a resposta a uma 

constatação recorrente nos encontros de extensionistas de que o que se faz é muito 

maior do que realmente fica registrado no papel. Então, pode-se concluir que muito 

conhecimento se perde em função da falta de um mecanismo que oportunize o 

registro, a organização e armazenagem da maior quantidade possível dessas 

habilidades e conhecimento desenvolvidos durante as dinâmicas e práticas de 

extensão. 

De acordo com Probst et al. (2002) as organizações devem desprender os esforços 

que forem necessários para selecionar e registrar o maior volume possível do 

conhecimento gerado por meio de suas áreas-chave para a constituição de sua 

memória organizacional. Assim sendo, em uma universidade, onde as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, complementadas por suas práticas administrativas, 

são responsáveis pela geração de grande quantidade de conhecimento, documentar 

essa produção para compor uma memória institucional torna-se um desafio 

constante.  

O registro adequado do conhecimento é fundamental para que outras práticas de 

gestão do conhecimento sejam melhor desenvolvidas, entre elas as relacionadas à 

avaliação, que será tratada a seguir.  

 

5.2.7 Práticas relacionadas à avaliação do conhecimento  

A avaliação é incluída como prática da gestão do conhecimento pelas autoras 

Bukowitz e Williams (2002). É considerada como um processo de natureza 

permanente que não necessariamente é desencadeada por um evento específico. 

Para as organizações, as autoras tratam da avaliação como forma de identificar 

iniciativas construtivas que possam ser fortalecidas ou iniciadas para construir, 

sustentar ou despojar o capital intelectual. Trazendo essa definição para a avaliação 
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dentro das atividades da PROEX, encontra-se o procedimento voltado para as ações 

extensionistas. Dessa forma, os procedimentos de avaliação no órgão assumem 

uma dimensão um pouco diferenciada sendo que toda a dinâmica de produção de 

conhecimento passa a ser o objeto de avaliação.  

Na PROEX, os processos de avaliação são coordenados e estão sob a 

responsabilidade da Diretoria de Avaliação da Extensão. A análise das atribuições 

da Diretoria mostra que a avaliação não está focada diretamente no conhecimento 

produzido. Nos moldes em que se encontra no órgão, ela busca verificar, entre 

outros, aspectos relacionados ao impacto e desempenho da extensão na UFMG. 

Sendo a extensão pautada por diretrizes, a avaliação também passa a ser pautada 

por elas. De acordo com as entrevistas, esse é o primeiro aspecto que tem sido 

avaliado: se as ações estão atendendo às diretrizes principais da extensão. Essa 

análise sinaliza para a necessidade de possíveis ajustes, redirecionamentos ou o 

envolvimento de outros atores, de maneira a que se cumpram os princípios da 

interdisciplinalidade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da 

interação dialógica com a sociedade e da formação complementar para os alunos 

envolvidos. 

O SIEX disponibiliza e possibilita o levantamento de informações que dão suporte 

para uma avaliação no aspecto mais quantitativo. Foi ressaltado que o grande 

desafio consiste em obter uma análise qualitativa dessas atividades: 

Avaliar o que? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Quantos projetos de 
extensão, estudantes envolvidos, professores envolvidos, temas, quantitativo, 
certo. Mas avaliar também o impacto desses projetos e do conhecimento 
gerado pela extensão para a sociedade. Isso é um grande desafio da 
extensão no Brasil hoje. Não vejo como algo específico da UFMG. (E1) 

De acordo com os depoimentos, a prática de avaliação tem sido alvo de constantes 

debates na tentativa de se responder parte dos questionamentos acerca do “o que 

avaliar” e do “como avaliar”. A extensão abre um leque de situações passíveis de 

serem analisadas e cujos resultados se constituem em uma importante fonte de 

informações para o planejamento e a tomada de decisões de encaminhamentos 

futuros. 
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São realizados processos de avaliação continuada e de monitoramento em que se 

verifica se as ações de extensão estão bem dimensionadas, se estão atendendo aos 

requisitos, se podem melhorar metodologicamente, ampliar o público alvo, se é 

preciso novas teorias para alimentar, se novos grupos precisam ser envolvidos. Daí 

ser considerado um processo contínuo. A outra avaliação é mais institucional, onde 

são levantados indicadores para verificar se as metas propostas em cada atividade 

estão sendo cumpridas (E1).  

Um dos grandes desafios que se apresenta para a Pró-Reitoria de Extensão é 

conseguir uma avaliação feita pelo público alvo, em que a própria comunidade 

pudesse dizer o que a atende e o que não a atende, o que é e o que não é 

importante para ela, o que tem aplicabilidade em seu contexto e o que não. Nessa 

perspectiva da construção de mecanismos que incluam a participação efetiva da 

comunidade nos processos de avaliação, a extensão ainda tem um longo processo 

pela frente e constitui outro ponto de melhoria a ser analisado.  

Foi constatado nas entrevistas que a avaliação da extensão é um processo 

complexo não existindo um padrão interno ou mesmo nacional já definido. Esse 

aspecto é retratado no depoimento abaixo: 

A nível nacional tem sido discutida a possibilidade de a extensão entrar na 
matriz orçamentária das universidades. Porque já existe toda uma pontuação 
daquilo que é feito na pesquisa, na pós, na graduação, mas não tem na 
extensão. Então tem sido uma dificuldade enorme achar um indicador que 
seja auditável em todas as universidades. (E6) 

Ainda de acordo com a entrevista, uma das propostas existentes no Fórum de Pró-

Reitores de Extensão, mas que ainda não tem consenso, é de se utilizar o número 

de bolsas que a universidade distribui para projetos de extensão como indicador da 

valorização e da dimensão dada à extensão na universidade. Este seria um 

indicador, que não estaria avaliando as propostas de extensão, mas sim avaliando 

as universidades em relação à extensão.  

Não se pode avaliar a extensão apenas por métodos quantitativos pois existe uma 

dimensão qualitativa que é muito importante e que é difícil de mensurar (E6). Nesse 

sentido a PROEX tem trabalhado na construção de indicadores que permitam 

também a avaliação dos impactos e das mudanças proporcionadas pela ação da 
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extensão. A grande pergunta que se apresenta é “como fazer a avaliação da 

extensão, esse processo tão rico, que tem elementos qualitativos às vezes tão 

difíceis de mensurar?” (E1).  Com base na pesquisa, esse pode ser considerado o 

grande desafio lançado para a prática da avaliação no contexto da produção do 

conhecimento científico por meio da extensão. 

Na visão da DAEXT, cada ação de extensão guarda suas especificidades 

respondendo melhor a tipos diferentes de avaliação. Dessa forma, cada programa 

ou projeto utiliza formas de avaliação e monitoramento que procuram alcançar as 

respostas às questões específicas de cada um que se querem apurar. Em 

contribuição, a Diretoria procura compartilhar mecanismos de monitoramento, 

metodologias e estratégias de avaliação que permitam identificar os impactos das 

ações nas comunidades para as quais a extensão universitária da UFMG está 

voltada.   

A avaliação é utilizada por todos os órgãos da Pró-Reitoria como um procedimento 

necessário para a definição de metas e prioridades, sendo considerada como 

importante instrumento de gestão. Para aumentar sua participação no edital 

PROEXT, por exemplo, a Diretoria de Fomento adota mecanismos de avaliação 

para análise das planilhas disponibilizadas pelo MEC de maneira a identificar quais 

universidades conseguem aprovar mais projetos e em quais áreas. Essa avaliação 

permite levantar informações que subsidiam as ações do órgão no sentido de 

melhorar o desempenho da UFMG nos editais aos quais ela concorre.  

Finalmente vale registrar que o processo na extensão tem sido discutido em várias 

vertentes: avaliação das próprias ações de extensão no sentido da inclusão de 

critérios mais qualitativos; avaliação da universidade em relação ao que ela faz de 

extensão; e a avaliação do docente, que seria a extensão entrando como indicador 

de produção do docente. Esse último procedimento já está sendo incluído nas 

planilhas de análise para distribuição de vagas para os departamentos o que indica 

um avanço conquistado. De acordo com as entrevistas, pode-se dizer que a 

avaliação da extensão é um processo em construção que tem sido debatido não 

apenas na UFMG mas em âmbito nacional, a partir do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão. 
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 5.3 Práticas relacionadas à divulgação e uso do conhecimento 

Conforme mencionado anteriormente, não foi feita a distinção entre os termos 

difusão, compartilhamento, transferência, disseminação e divulgação para os 

processos de disponibilização do conhecimento científico, tendo em vista a 

proximidade de significados e a semelhança de procedimentos adotados para a 

realização dos mesmos. Porém, vale ressaltar que, no ambiente acadêmico, o termo 

mais utilizado é “divulgação científica”. Assim sendo, todas as práticas e esforços 

desprendidos pela Pró-Reitoria de Extensão para dar visibilidade às suas ações e ao 

conhecimento por meio delas produzido serão consideradas como práticas de 

divulgação do conhecimento. 

A importância de se adotar medidas que garantam a divulgação do conhecimento 

produzido dentro de uma universidade caminha ao lado da importância desse 

conhecimento para o cotidiano dos cidadãos e está presente, ainda, no dever de 

prestação de contas da universidade às suas fontes de recursos. Segundo Duarte 

(2004), o cidadão é tido como fonte dos recursos para a ciência e, ao mesmo tempo, 

o beneficiário final dos resultados de seu desenvolvimento e de seu uso. Para a 

UFMG, por ser uma instituição pública, uma das formas de ganhar legitimidade e de 

reafirmar seu papel social é por intermédio da sua produção científica. Portanto, 

essa produção tem que estar disponível e em plena utilização pela sociedade.  

Disponibilizar essa produção não é tarefa fácil e demanda a adoção de 

procedimentos que venham a assegurar esse processo. O autor Leite (2006) 

ressalta a necessidade de se explicitar “políticas e diretrizes institucionais que 

fundamentem uma orientação e cultura direcionada para a transferência do 

conhecimento científico”.  Nesse aspecto a UFMG já em seu Regimento Interno 

registra no artigo 61 a preocupação e a relevância da disseminação como prática no 

ensino, pesquisa e extensão. A presença do artigo no regimento da instituição 

enfatiza a necessidade de se criar instrumentos que garantam todo um esforço para 

o fomento, intercâmbio e disseminação do conhecimento.  

Na PROEX, a busca de métodos eficazes na promoção dessa democratização do 

saber apresenta-se como um compromisso que fica evidenciado em dois dos 
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princípios norteadores do plano de gestão do órgão apresentado pela gestão 2014-

2018 (UFMG, 2015). Estes princípios são: 

 Colaborar com o cumprimento da função pública da UFMG, garantindo ações 

e processos que tomem a democratização do conhecimento (na sua 

produção e difusão) como princípio central; e ainda  

 Promover a ampliação da qualidade das ações de extensão com especial 

atenção à dimensão da produção e sistematização do conhecimento.  

O fato de grande parte das ações de extensão ter sua origem nas necessidades e 

indagações diretas da sociedade reforça o compromisso da universidade em 

devolver a ela os resultados dos estudos e pesquisas realizados. A própria 

sociedade tem a expectativa de obter esse retorno, principalmente quando está 

ciente do desenvolvimento desses estudos. Essa afirmação encontra respaldo na 

seguinte colocação:  

O compromisso ético-político. Não é um compromisso simplesmente técnico. 
Várias comunidades já têm essa fala. Você chega para fazer o trabalho e eles 
dizem: “Ah!, não aguento mais gente que vem fazer pesquisa e depois não 
apresenta o resultado. Não aguento mais ser usado pela universidade, eu não 
sou rato de laboratório...” Quer dizer, são falas da própria sociedade 
interpelando a universidade dizendo: olha, você não pode vir aqui só colher 
informação. Você tem que ter algum compromisso ético em dar o retorno, 
devolver a informação à sociedade. E é um passo fundamental você devolver 
um conhecimento onde ele está sendo realmente necessário. (E1) 
  

Além dessa expectativa da sociedade, a própria definição de que a extensão 

universitária é um processo que visa promover a interação transformadora entre 

universidade e outros setores da sociedade remete para a necessidade de se 

devolver o conhecimento produzido para essa sociedade.  

Em relação a essa sociedade, é importante salientar que a UFMG está inserida em 

um contexto urbano marcado pela grande estratificação social. A democratização do 

conhecimento demanda, assim, uma diversificação de estratégias e de 

metodologias. Dessa forma, para divulgar sua produção, a PROEX não pode se 

restringir à publicação de artigos, monografias, dissertações e teses aos quais uma 

comunidade muito restrita vai ter acesso. Essa produção tem que se transformar de 

maneira a ser difundida por meio de vários outros produtos como cartilhas, vídeos, 
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jogos, aplicativos e material pedagógico de apoio a professores na sala de aula que 

terão uma abrangência muito maior na sociedade. Muitos projetos já trazem a 

previsão de publicações como parte dos produtos a serem entregues à comunidade 

(E3). Esses produtos podem ser disponibilizados em eventos programados com tal 

finalidade ou podem ser distribuídos em escolas, instituições ou agrupamentos, de 

acordo com os públicos aos quais estão direcionados. A sistematização do “como 

fazer esses materiais chegarem à comunidade” depende do coordenador e de cada 

projeto. Dependem, ainda, da diversificação de meios, de formatos, de tipos de 

materiais e de todo um cuidado com a linguagem que deve estar adequada a cada 

público alvo.  

Na literatura são citadas variadas formas de se divulgar o conhecimento de uma 

organização. Podem ser criados projetos e programas, organizados eventos, 

produzidos materiais e publicações e disponibilizados aplicativos com essa 

finalidade. Na PROEX foram identificadas muitas dessas ações. São organizados, 

por exemplo, diversos eventos que servem de palco para a divulgação de 

conhecimento. Dois desses eventos mereceram destaque nas entrevistas:  

 Jornada de Extensão: Evento anual que pretende aproximar, divulgar e 

estimular as iniciativas criativas de extensão na UFMG e reunir os estudantes 

de graduação que recebem bolsas do Programa de Bolsas de Extensão  

(PBEXT). Além dos bolsistas, podem participar alunos voluntários, 

professores e servidores técnico-administrativos da UFMG que coordenam ou 

participam de ações de extensão 

(https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Jornada-de-Extensao, 

recuperado em 05, maio, 2015). 

 Semana do Conhecimento. A semana do Conhecimento é um evento anual 

organizado pela parceria de vários setores da instituição e proporciona 

momentos de reflexão e troca de conhecimentos, favorecendo o 

desenvolvimento do saber científico. É voltado para alunos, professores e 

funcionários técnico-administrativos da UFMG e aberto à comunidade 

externa. Sua programação inclui seminários, palestras, apresentação de 

trabalhos, premiação de teses e diversificada programação cultural. 

https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Jornada-de-Extensao,%20recuperado%20em%2005,%20maio,%202015
https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Jornada-de-Extensao,%20recuperado%20em%2005,%20maio,%202015
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(https://www2.ufmg.br/semanadoconhecimento2014, recuperado em 05, maio, 

2015). 

Além desses dois eventos destacados nas entrevistas, a PROEX apoia e realiza 

diversos outros, com diferentes formatos, como feiras, mostras, congressos, 

seminários, fóruns e ciclos de debates abordando temas científicos, conforme já 

demonstrado anteriormente.  

A pesquisa documental permitiu a identificação de diversos projetos e programas 

voltados especificamente para a divulgação científica. Muitos desses projetos 

acabam por ter uma interface com a prestação de serviços e incentivando a 

utilização do conhecimento pela sociedade. 

As entrevistas apontaram alguns meios e veículos utilizados na PROEX para se 

fazer a divulgação dos conhecimentos produzidos. De acordo com os entrevistados, 

o SIEX contribui consideravelmente com a divulgação da produção da PROEX.  Na 

medida em que registra e organiza as informações referentes às ações de extensão, 

o sistema disponibiliza esse registro para consulta geral. Houve consenso em 

relação a essa afirmação:  

O SIEX de alguma maneira ajuda a difundir o conhecimento e a ação de 
extensão que foi realizada. Ele não fica restrito apenas ao grupo de pesquisa 
ou acadêmico, mas ele pode ser acessado por todos os interessados. Isso é 
uma forma de democratização do conhecimento. (E1) 

Então eu acho que a gente tem que destacar dentro dessa divulgação de 
conhecimento, desse incentivo, esses recursos que são o SIEX, a revista, o 
nosso site. (E2) 

Ainda de acordo com os entrevistados, é importante registrar que, apesar de o SIEX 

contribuir com a divulgação dos resultados das ações de extensão, a 

disponibilização do conhecimento produzido não faz parte de seus objetivos. Para 

cumprir esse papel, o sistema demanda adequações. 

Conforme citado, outro meio de divulgação adotado pela PROEX é a revista 

Interfaces – Revista de Extensão da UFMG. Trata-se de uma publicação dedicada 

aos estudos extensionistas desenvolvidos nos contextos nacional e internacional. A 

publicação busca fortalecer o diálogo Universidade-Sociedade esperando contribuir 

nos processos de formação humana intra e extramuros. 

https://www2.ufmg.br/semanadoconhecimento2014,%20recuperado%20em%2005,%20maio,%202015
https://www2.ufmg.br/semanadoconhecimento2014,%20recuperado%20em%2005,%20maio,%202015
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As mídias eletrônicas também são consideradas importantes ferramentas de 

divulgação. O site e o Facebook são amplamente utilizados por mais de uma 

Diretoria, não apenas como instrumento de divulgação de conhecimento, mas como 

ferramenta para o diálogo proporcionando agilidade e um maior alcance na 

sociedade. Além dessas mídias citadas nas entrevistas, por meio da análise 

documental verificou-se a existência de uma outra mídia: o UFMG Tube. Essa 

ferramenta pode ser incluída entre os canais que integram a infraestrutura de mídias 

eletrônicas na universidade tendo por objetivos o auto-arquivamento de vídeos 

digitais e a diversificação das fontes científicas, culturais e sociais de divulgação 

científica.  

Da mesma forma, o Boletim Informativo da UFMG, publicado em versões impressa e 

virtual, cumpre importante papel como veículo de divulgação da produção da 

PROEX. A publicação permite divulgar de forma sistematizada e centralizada as 

notícias sobre as atividades da universidade, entre elas as da PROEX. As 

comunidades se sentem muito valorizadas quando vêem o trabalho desenvolvido em 

conjunto sendo divulgado no Boletim (E3). A Rádio UFMG Educativa e a TV UFMG 

também divulgam o conhecimento por meio de pílulas de áudio e vídeo em suas 

grades de programação tendo, inclusive, programas específicos com essa 

finalidade. 

A pesquisa documental e as entrevistas permitiram verificar que todos os órgãos da 

estrutura da PROEX contribuem com procedimentos que, de alguma maneira, 

possuem interfaces com a divulgação e disponibilização de conhecimento. Porém, a 

DDC é o órgão responsável por tratar diretamente das questões ligadas à 

divulgação do conhecimento.  

De acordo com os levantamentos realizados, verifica-se que a DDC procura 

disponibilizar, efetivamente, o conhecimento gerado intramuros para a sociedade. 

Pode-se considerar que as ações de comunicação são fundamentais nesse 

processo, tendo merecido referência direta na apresentação do órgão no site:  

A Diretoria de Divulgação Científica (DDC) dedica-se a ações coordenadas de 

comunicação que visam promover o debate sobre a cultura científica como 

parte da formação cidadã. (https://www2.ufmg.br/proex/Proex/Diretoria-de-

Divulgacao-Cientifica2, recuperado em 05, maio, 2015) 

https://www2.ufmg.br/proex/Proex/Diretoria-de-Divulgacao-Cientifica2
https://www2.ufmg.br/proex/Proex/Diretoria-de-Divulgacao-Cientifica2
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Esse destaque encontra respaldo nos estudos de Leite (2006) para quem a difusão 

ou compartilhamento do conhecimento dá-se por meio de um sistema de 

comunicação subjacente ao processo de criação desse conhecimento. Assim sendo 

e, conforme apurado, as atividades da DDC são também direcionadas para o 

aprimoramento da comunicação científica com vistas a preparar tanto a comunidade 

universitária como a comunidade externa para o exercício da transmissão e 

recepção do conhecimento gerado dentro da universidade de maneira a otimizar a 

sua utilização e provocar o início de novos ciclos de troca e produção de 

conhecimentos. 

A divulgação científica no Brasil não tem sido abordada com eficiência na formação 

do cientista, tendo em vista a prática de uma comunicação científica restrita, entre 

pares, com um interlocutor especializado. A transversalidade dessa divulgação 

tornou-se o grande desafio da formação científica que precisa atrair o público, 

mobilizando a sociedade e garantindo assim financiamento: 

É mais no sentido de formar e informar o cidadão de quais são os 
desdobramentos políticos e tecnológicos do conhecimento científico que está 
sendo produzido na Universidade. É a apropriação da ciência e da tecnologia 
social desenvolvida pelos pesquisadores (E5).   

 

Assim sendo, a DDC busca trabalhar com algumas frentes formativas principais. A 

primeira delas está voltada para o docente-pesquisador visando prepará-lo de 

maneira diferenciada para a transmissão de sua produção para os seus dois 

públicos: o especializado e o não especializado. A segunda frente está voltada para 

uma formação científica dos alunos da própria universidade capacitando-os, 

inclusive, para a comunicação de acordo com a finalidade e com o público-alvo. A 

terceira frente está direcionada para o público juvenil, visando ao desenvolvimento 

do espírito científico. A DDC procura preparar os jovens antes de entrarem para a 

universidade desenvolvendo neles uma cultura voltada para a ciência e para a 

produção científica, com uma orientação aberta ao desenvolvimento da ciência. Uma 

quarta frente de formação, que também merece ser citada, está direcionada para os 

alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA). Esses alunos exigem uma 

orientação e uma linguagem diferenciada, de acordo com suas especificidades, 

“uma linguagem que passa muito mais pelo afetivo, pela emoção, pelo 

protagonismo” (E5) visando torná-los autônomos e engajados no processo. Esse 
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trabalho é realizado por meio da mobilização dos professores nas escolas, 

sensibilizando-os a envolver esse público que, na maioria das vezes, esteve exilado 

da ciência. 

 Como estratégias para mobilizar a sociedade e principalmente os jovens a participar 

dessas intervenções, a Diretoria tem investido muito nas mídias radiofônicas: 

programas de rádio e podcast e também nas novas mídias - Twitter e Facebook - 

que são as linguagens que os jovens mais utilizam. São feitos contatos 

institucionais, nas escolas por exemplo, mas o contato direto com o jovem apresenta 

melhores resultados (E5). O trabalho desenvolvido pela DDC tem aberto importantes 

portas para a sociedade se inserir no universo da UFMG possibilitando a integração 

entre seus atores. 

Em relação ao público não especialista, a DDC se dedica, ainda, a propor 

estratégias de divulgação que possibilitem uma maior abrangência e acessibilidade. 

A realização de eventos é uma dessas estratégias. O Barômetro e o UFMG Jovem 

podem ser destacados como dois grandes momentos de debates e divulgação das 

produções realizadas não apenas na PROEX mas em toda a UFMG: 

 Parceria entre o Centro Cultural e a Diretoria de Divulgação Científica UFMG, 

o projeto Barômetro visa promover a interação e o debate entre cientistas e o 

público, e a popularização do conhecimento científico. Realizado 

mensalmente, toda última quinta-feira do mês, o evento é transmitido em 

tempo real pela Rádio UFMG Educativa (FM 104.5 Mhz) (UFMG, 2015). 

 O programa UFMG Jovem – “conhecimento para todos” tem por objetivo 

articular e ampliar a difusão local e regional do conhecimento produzido pela 

instituição e, sobretudo para a comunidade do ensino fundamental, médio e 

técnico, mediante ações que visam estimular a comunidade acadêmica a 

elaborarem projetos de ensino e de pesquisa que se caracterizem por 

inovações didático-pedagógicas, em linguagem lúdica e de ampla 

acessibilidade ao cidadão. E com isso aumentar o leque de participação e 

conhecimento da universidade com relação à sociedade. Essa reunião é 

realizada durante a Semana do Conhecimento, no campus Pampulha, 
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concomitantemente com a mostra da Feira de Ciências da Educação Básica 

de Minas Gerais (UFMG, 2015). 

Esses eventos muitas vezes são pautados pela própria sociedade por meio de 

sugestões colhidas via Facebook e também pelo calendário sazonal de assuntos já 

prescritos pelas efemerides sociais. Em relação ao trabalho desenvolvido pela DDC, 

vale salientar ainda que, apesar de ser um órgão vinculado à PROEX, ela não 

trabalha apenas com a produção da extensão e sim de toda a universidade.  

Finalmente é relevante registrar que os museus e espaços de ciências têm uma 

importante participação no processo de divulgação científica. Na UFMG existem 17 

unidades entre museus e espaços de ciência e cultura que desenvolvem ações de 

integração dos espaços da rede, ações de capacitação/atualização científica, 

tecnológica e cultural, de visitação, ações de divulgação, intercâmbio institucional e 

parcerias, ações visando o intercâmbio científico tecnológico e cultural, entre outras. 

Como se pode constatar, durante o presente estudo foram identificados vários meios 

e produtos utilizados pela PROEX para fazer a divulgação de sua produção. A 

Figura 12 apresenta de maneira sintetizada alguns deles: 

 

Principais veículos/meios de divulgação  Principais produtos de 

divulgação 

SIEX, projetos e programas de divulgação 

científica, eventos, Boletim Informativo da 

UFMG, Revista Interfaces, Rádio UFMG 

Educativa, TV UFMG, site, Facebook, UFMG 

Tube, mídia em geral, museus e espaços de 

ciências   

Artigos, monografias, 

dissertações, teses, livros, 

cartilhas, vídeos, jogos, pílulas 

para radio e TV, aplicativos e 

materiais pedagógicos de apoio a 

professores  

Figura 12 – Principais produtos e veículos de divulgação científica  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A multiplicidade de produtos e meios utilizados pela PROEX para a divulgação de 

sua produção retrata o esforço do órgão em cumprir o compromisso social da UFMG 

e de ultrapassar seus muros, buscando alternativas e metodologias diversificadas 

para levar um conhecimento diferenciado aos mais variados públicos e 

oportunizando que a sociedade se aproprie dos mesmos. 
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Todo esse esforço em colocar o conhecimento produzido à disposição da sociedade 

tem como objetivo final a utilização do mesmo. A utilização do conhecimento 

aparece como o passo imediatamente posterior à divulgação no processo de gestão 

do conhecimento. Um conhecimento não pode ser utilizado se ele não estiver 

disponível e com seu acesso facilitado. 

Um dos grandes diferenciais citados nas entrevistas em relação ao conhecimento 

dentro das ações de extensão é que ele vai sendo disponibilizado e utilizado durante 

todo o processo de sua produção.  Esse fato encontra respaldo na afirmação de 

Leite (2006) de que os docentes consomem conhecimento à medida em que os 

produzem. Esse “consumo” se traduz na utilização de conhecimento e se dá de 

diferentes maneiras: por meio da consulta a um referencial teórico de suporte, por 

meio dos conhecimentos pessoais dos docentes e alunos, e ainda, por meio dos 

conhecimentos existentes na comunidade. Assim sendo, temos aí pelo menos três 

fontes de conhecimento sendo utilizadas na produção de novos conhecimentos. 

A observação da dinâmica de produção, divulgação e utilização do conhecimento na 

universidade leva à constatação de que o uso do conhecimento na universidade 

assume duas dimensões: a dimensão acadêmica, que envolve todas as práticas de 

ensino, pesquisa e extensão e a dimensão social envolvendo a utilização do 

conhecimento pelo cidadão comum. Na dimensão acadêmica, a utilização do 

conhecimento é uma prática comum e já consolidada. Na dimensão social, a 

utilização do conhecimento, principalmente aquele gerado dentro das universidades 

e institutos de pesquisa, demanda todo um esforço de incentivo e facilitação para 

que o conhecimento realmente chegue onde ele é necessário e com uma linguagem 

compatível para que entre, efetivamente, em uso.  

De acordo com as entrevistas e com a pesquisa documental, ficou evidenciado que 

o grande diferencial da produção de conhecimento por meio das ações 

extensionistas é a sua aplicabilidade direta em situações reais da sociedade, seja 

nos processos de formação acadêmica, seja nos desafios diários enfrentados pela 

mesma. A sociedade só pode se transformar a partir do momento em que agregar 

ao seu dia-a-dia saberes diferenciados daqueles que ela já detinha. Para 

exemplificar essa transformação, pode-se tomar o projeto Forum da Mulher que 

acontece dentro do Programa Pólo do Jequitinhonha. A partir de conhecimento e 
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habilidades desenvolvidos por meio das discussões do fórum e da construção de 

uma “carta das mulheres do Jequitinhonha” muitas mulheres passaram a atuar como 

representantes em suas comunidades tendo, algumas delas, se candidatado 

inclusive a cargos políticos (E7). Da mesma forma, o Projeto Manuelzão, utiliza o 

conhecimento acadêmico conjugado com o conhecimento local para que as 

comunidades ribeirinhas contribuam para a revitalização do Rio das Velhas. Esses 

são exemplos concretos de utilização e aplicação do conhecimento resultante de 

ações de extensão que ficam bem retratados no depoimento que se segue: 

Quem faz extensão tem a obrigação de fazer a pesquisa e a extensão juntas. 
Porque de que adianta um belo livro sobre AIDS se ele for ficar impresso em 
uma biblioteca da Medicina e a população que precisa dominar esse 
conhecimento não tem a informação dele. Então, a extensão, eu falo que ela 
dá o passo seguinte: ela faz a produção do conhecimento e dá a oportunidade 
da comunidade se apropriar dele. (E7) 

 A pesquisa documental permitiu a identificação de um grande volume de projetos e 

programas com as mesmas características dos dois exemplos utilizados. 

Da mesma forma que os programas e projetos, muitos eventos funcionam como 

mola propulsora na utilização dos conhecimentos adquiridos durante a participação 

nos mesmos. Os debates sobre temas de interesse da sociedade, por exemplo, 

maioridade penal, fornecem aos cidadãos informações que podem respaldar o seu 

posicionamento em relação ao assunto. 

O processo de divulgação do conhecimento para a população e o incentivo ao uso 

de todo o conhecimento gerado intra-muros de uma universidade do porte da 

UFMG, respeitando as diferenças e as competências dos diversos públicos, requer a 

adoção de metodologias diversificadas, de maneira a alcançar todas as camadas 

resultantes da estratificação social existente na cidade, no estado e no país. São 

necessárias dedicação e disponibilidade da instituição como um todo para inovar, 

buscar alternativas, repensar estratégias e metodologias a fim de compartilhar com 

toda a sociedade os frutos advindos dos estudos e pesquisas nela realizados. É 

importante salientar que, não basta também só disponibilizar ou divulgar. É 

necessário criar formas para que a sociedade de fato se aproprie do conhecimento 

colocando-o em uso no seu dia-a-dia (E7). 
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Pode-se perceber que a utilização do conhecimento promove o crescimento da 

consciência social e a expansão da participação da população, em um nível mais 

elevado, no processo decisório. Essa participação fortalece a sua co-

responsabilidade no desenvolvimento político, econômico, social e cultural do País. 

Por outro lado, a utilização do conhecimento pela sociedade promove, ainda, a 

validação desse conhecimento na academia. 

 

5.4 Benefícios obtidos pela sociedade e pela universidade  

O conhecimento resultante dos processos de produção que se estabelecem por 

meio das ações de extensão tem um caráter diferenciado daquele produzido por 

meio das pesquisas e investigações puramente acadêmicas. É consenso entre os 

entrevistados que o grande benefício dessa produção está nas relações de troca e 

diálogo que se estabelecem durante todo o processo e que beneficiam tanto a 

universidade enquanto instituição, quanto os atores envolvidos no processo: 

professores, alunos, técnicos e sociedade. Foram vários os depoimentos nesse 

sentido: 

O conhecimento produzido impacta e transforma, não só os grupos 
sociais envolvidos, mas o próprio aluno que está envolvido. É uma 
produção diferenciada que, efetivamente, traz resultados imediatos, a 
médio e a longo prazo.  (E3) 
 
E até acho que público alvo dá a impressão que tem apenas uma 
direção. Mas na verdade são dois alvos, pois se você for pensar na 
troca de conhecimento, a universidade, de uma certa maneira, se torna 
público alvo na medida em que ela também se transforma nessa 
relação. (E1) 
 
Porque afinal de contas nós estamos fazendo um projeto que se 
destina a uma população especifica. E a interlocução com essa 
população é fundamental para você ordenar seus objetivos,  ajustar ao 
longo do processo a sua metodologia de trabalho e pra gerar o 
resultado que a gente almeja. (E2) 
 
 

E você tem um novo saber que é feito, produto desse confronto. E esse 
novo conhecimento, volta para a sala de aula, volta para a universidade 
muito mais rico porque  ele é reelaborado no confronto com a realidade 
local, regional, nacional. (E7) 



119 

 

 

A divulgação do conhecimento gerado por meio das ações de extensão tende a 

aumentar a contribuição e projeção da universidade na sociedade e a reforçar o seu 

papel social enquanto formadora, não apenas de profissionais de qualidade, mas, de 

cidadãos mais conscientes e críticos e, portanto, mais preparados para atuar nos 

processos de tomada de decisões. O conhecimento adquirido, as respostas às suas 

indagações e a potencialização de seu poder de decisão são os grandes benefícios 

obtidos pela sociedade. Porém, para que o conhecimento produzido realmente se 

transforme em benefício é necessário que ele retorne para a sociedade e 

principalmente, há que se garantir que ele realmente seja colocado em uso. Dessa 

forma o conhecimento será avaliado e testado proporcionando para a universidade a 

condição de validar a sua produção. 

Nas entrevistas foi citada a cobrança de resultados por parte da sociedade em 

relação a estudos feitos pela universidade, principalmente aqueles realizados em 

parceria com a mesma. Essa cobrança sinaliza para a necessidade de adequações 

e melhorias no processo de interlocução final entre a universidade e a sociedade. 

Essa necessidade de melhorias pode estar relacionada, por exemplo, a uma 

reavaliação dos meios utilizados para a disponibilização do conhecimento e da 

linguagem utilizada em eventos, publicações e outros materiais de divulgação em 

geral. Por estar inserida em uma sociedade marcada por uma grande extratificação 

social, por consideráveis diferenças de oportunidades educacionais e de acesso à 

informação e ao conhecimento, é grande a responsabilidade da UFMG em relação a 

um aprimoramento constante de suas metodologias de diálogo com a sociedade. De 

fato, a universidade tem que estar atenta às especificidades de cada grupo para que 

sua produção chegue de maneira clara, objetiva e em condições para o uso. 

Na busca pelo conhecimento, a sociedade passa a munir os cientistas de dados e 

questionamentos para subsidiar novos estudos e pesquisas. Nesse ciclo, a 

sociedade é alimentada de conhecimentos e tecnologias, ao mesmo tempo em que 

reabastece a universidade com suas dúvidas e indagações. Por meio das ações de 

extensão a universidade se abre para receber essas indagações, questionamentos e 

demandas ao mesmo tempo em que recebe seus saberes, suas vivências e 

experiências num conjunto de informações que se cruzam visando a construção 

conjunta de respostas e soluções a essas demandas. Os processos de interlocução 



120 

 

com a sociedade merecem ser fortalecidos e o conhecimento popular melhor 

registrado e reconhecido pela academia.  

De acordo com as entrevistas o processo de construção, disponibilização e 

utilização do conhecimento encontra-se em constante construção. Nesse processo 

de disponibilização e utilização do conhecimento pela sociedade, podem ser 

elencados diversos benefícios tanto para a universidade quanto para a sociedade.  

Para a universidade:  

 Acesso ao conhecimento popular; 

 Ter na sociedade uma fonte inesgotável de pesquisa; 

 Possibilidade de desenvolvimento de novas competências; 

 Validação de suas pesquisas por meio da aplicação do conhecimento; 

 Oportunidade de proporcionar uma formação diferenciada para seus alunos.  

Para a sociedade: 

 Respostas às suas necessidades em todas as grandes áreas (saúde, 

educação, tecnologia, etc); 

 Acesso a conhecimento de ponta; principalmente para o setor industrial e de 

serviços; 

 Possibilidade de intervir diretamente no desenvolvimento de novos 

conhecimentos; e, principalmente,  

 Crescimento da consciência social e a expansão da participação da 

população no processo decisório como forma de fortalecer a sua co-

responsabilidade no desenvolvimento político, econômico, social e cultural 

(qualificação para uma participação social e cidadã mais efetiva). 

Finalmente, vale ressaltar que os processos de produção, divulgação e utilização do 

conhecimento envolvem diversos atores que acabam todos tendo potencializada a 

sua capacidade de reflexão, de retomar, e de repensar situações e problemas em 

prol de uma sociedade mais justa, mais igual e mais focada no desenvolvimento 

político, econômico, social e cultural. 

 



121 

 

5.5 Discussão dos resultados: a gestão do conhecimento na PROEX 

A pesquisa documental, a observação e as entrevistas realizadas durante o presente 

estudo, sinalizam que, devido ao grande volume de produção de conhecimento na 

PROEX, há a necessidade de se implantar um sistema de gestão que inclua o 

planejamento e controle das ações que governam o fluxo desse conhecimento 

dentro do órgão e da instituição.  Identificaram, também, que a PROEX já conta com 

um ambiente propício para a formalização da Gestão do conhecimento de acordo 

com os seguintes resultados: 

 Existência de práticas compatíveis com a Gestão do conhecimento já 

consolidadas distribuídas por suas diretorias; 

 Existência de infra-estrutura adequada à formalização da GC no órgão; 

 Disponibilidade de um sistema de informação que pode ser reestruturado para 

utilização como ferramenta facilitadora do processo; 

 Sensibilidade dos dirigentes para a importância, tanto para o órgão como para 

toda a comunidade universitária, de se fazer uma gestão adequada do 

conhecimento resultante das ações de extensão; 

Os depoimentos obtidos por meio das entrevistas e a observação determinaram 

também alguns fatores dificultadores desse processo e estão expressos a seguir: 

 Os docentes consideram a prática de registro no SIEX como mais uma 

burocracia a ser cumprida e não a executam com o devido cuidado. Dessa 

forma as outras práticas, identificação e divulgação, por exemplo, ficam 

comprometidas; 

 O SIEX, no formato em que se encontra implantado, demanda adequações 

para utilização como ferramenta de gestão do conhecimento; 

  A falta de pessoal especializado para direcionar as ações de GC. 

 

Um outro resultado que merece ser mencionado está relacionado à afirmação 

recorrente nas entrevistas de que o processo de construção de conhecimento via 

ações de extensão é muito mais rico do que o que fica registrado no papel. Esse fato 

sinaliza para a existência de muito conhecimento tácito em circulação que não 

chega a se converter em conhecimento explícito. Dessa forma, há que se criar 
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mecanismos que realmente garantam essa conversão de maneira a se minimizar as 

perdas de conhecimento. A implantação da GC no órgão talvez possa trazer 

contribuições significativas nesse sentido. 

Além dos resultados acima discutidos, existem outras ponderações que merecem 

ser destacadas. Dessa forma, no próximo capítulo serão apresentadas algumas 

considerações finais sobre o estudo.  
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6. Considerações Finais 

O estudo realizado teve como objetivo geral analisar como se dá a gestão do 

conhecimento científico na Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, principalmente no 

que se refere à sua divulgação e uso.  

Para se atingir o objetivo proposto foram feitas pesquisas bibliográfica, documental e 

de campo. O referencial teórico foi utilizado para cumprir o primeiro objetivo 

específico da pesquisa que se propunha a pesquisar e analisar os principais 

conceitos, modelos, práticas e ferramentas da Gestão do Conhecimento descritas na 

literatura. Foram apresentados os conceitos e modelos de Nonaka e Takeuchi 

(1997), Choo (2003) e Probst et al. (2002) acrescidos do modelo conceitual de Leite 

(2006) para o contexto acadêmico. As práticas e ferramentas de GC também foram 

exibidas de acordo com a visão de outros autores somadas às contribuições de 

Bukowitz e Williams (2002). 

Para caracterizar a Pró-Reitoria de Extensão, a autora executou uma pesquisa 

documental. O site da UFMG e da PROEX e o plano de gestão 2014-2018 foram 

fundamentais para essa caracterização. 

A análise do processo de construção do conhecimento via ações de extensão foi 

realizada por meio das entrevistas com gestores e técnicos. Verificou-se que há um 

grande volume de conhecimento em produção e circulação provenientes das ações 

de extensão. As atividades de extensão compõem um ciclo de produção do 

conhecimento na universidade que vai além da formação acadêmica.  

O contato com o cotidiano do cidadão comum permite a incorporação dos saberes e 

habilidades populares ao conjunto de conhecimentos adquiridos na literatura e em 

atividades acadêmicas.  

As trocas entre professores e alunos são enriquecidas pela vivência de situações 

diferenciadas daquelas que ocorrem dentro das salas de aula, quando eles se 

tornam atores dentro dos projetos de extensão como coordenadores e bolsistas. 

Nesse contexto, há uma grande circulação de conhecimento tácito o que sinaliza 

para a necessidade de uma sistematização de rotinas e procedimentos que 

propiciem a conversão desse conhecimento em conhecimento explícito de maneira a 
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que venham de fato integrar a massa do conhecimento científico da universidade. 

Percebeu-se nas entrevistas a consciência do distanciamento existente entre o que 

se registra e o que realmente é produzido. Dessa forma, evidencia-se a necessidade 

de ações efetivas diretamente voltadas para a transformação de conhecimento tácito 

em explícito de maneira a que ele seja disponibilizado para uso tanto pela academia 

quanto pela sociedade. A construção do conhecimento no âmbito da PROEX é um 

processo rico, que é definido pela relação dialógica universidade-sociedade, mas 

que demanda a adoção de procedimentos que venham a aprimorar seu fluxo e 

maximizar o aproveitamento de seus resultados tanto pela instituição quanto pela 

própria sociedade.  

Para identificar as práticas e procedimentos compatíveis com a gestão do 

conhecimento científico existentes no órgão pesquisado, a autora lançou mão da 

pesquisa documental, da observação e ainda da entrevista com os gestores e 

alguns técnico-administrativos que ocupam funções estratégicas no fluxo das 

atividades de extensão. Foram verificadas as práticas referentes à identificação, 

compartilhamento, desenvolvimento, aquisição e utilização do conhecimento de 

acordo com Probst et al. (2002) e Leite (2006) bem como à fase de avaliação com 

base em Bukowitz e Williams (2002). 

Por meio da pesquisa realizada, foi possível constatar a existência de diversas 

práticas e ferramentas compatíveis com a Gestão do Conhecimento na PROEX, 

apesar de as mesmas não terem sido adotadas como resultado de um 

direcionamento voltado para esta gestão. As políticas adotadas estabelecem 

diretrizes que têm por objetivo a gestão das ações de extensão e não do 

conhecimento. As práticas identificadas estão distribuídas pelas diretorias que 

compõem a infra-estrutura do órgão e estão bastante consolidadas. Na opinião da 

autora, a infra-estrutura e o modelo de administração adotados na PROEX são 

adequados e favorecem uma futura institucionalização da gestão do conhecimento 

no órgão.  

Os depoimentos dos gestores e técnicos deixaram claro o comprometimento de toda 

a equipe com a construção e desenvolvimento de uma cultura voltada para a 

produção do conhecimento. A constante realização de reuniões e grupos de 

discussão e a recente sistematização de encontros, especificamente voltados para a 
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sensibilização de docentes e técnicos no sentido de incentivá-los a apresentar 

propostas e a participar das ações de extensão, confirma esse comprometimento, 

apontado na literatura como fundamental em toda organização. Em relação a esse 

aspecto, foi evidenciada a necessidade de uma abordagem mais incisiva junto aos 

coordenadores das ações de extensão em relação à importância do registro 

cuidadoso e mais criterioso das mesmas no Sistema de Informação da Extensão.   

 

De fato, o SIEX é a mais importante ferramenta de gestão das ações de extensão. 

Cabe então aos dirigentes verificar quais seriam as adequações necessárias no 

sistema para que ele efetivamente funcione como instrumento de suporte à GC na 

PROEX. Paralelamente, faz-se necessário reforçar as estratégias já existentes para 

uma maior sensibilização e comprometimento da comunidade acadêmica no sentido 

de assegurar o registro do maior volume possível dessas produções a fim de 

garantir a sua organização e armazenagem evitando a perda de conhecimento por 

falta de registro. Para tanto, o lançamento no sistema teria que deixar de ser 

considerado pelos docentes como mais uma burocracia a ser cumprida. Dessa 

forma todos os projetos aprovados para desenvolvimento seriam registrados e não 

apenas aqueles que têm como pré-requisito o registro no sistema. As práticas de 

identificação e registro do conhecimento ficam bastante comprometidas pelas 

limitações do SIEX e pela atitude dos docentes em relação à utilização do mesmo. 

 

A avaliação é importante instrumento no sentido de fornecer as informações 

referentes às necessidades de realinhamentos, revisão de conceitos e metodologias 

para o aprimoramento das atividades extensionistas. Porém, existe a expectativa por 

parte dos gestores de que ela vá além, evoluindo no aspecto qualitativo, de maneira 

a introduzir uma participação mais efetiva das comunidades parceiras no sentido de 

avaliar de fato o conhecimento do qual ela será a principal beneficiária. Foi 

constatado que a prática de avaliação é um processo em construção e que esse é 

um aspecto que tem sido foco de atenção e de grandes discussões no Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão. 

 

A principal característica da divulgação do conhecimento na extensão é que ele vai 

sendo disponibilizado enquanto está sendo produzido ou seja, as trocas de 

conhecimento ocorrem durante todo o processo de sua produção. É consenso entre 
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os entrevistados que o diferencial desse processo é que a universidade leva 

conhecimento para a comunidade mas também traz conhecimento de lá para dentro 

da UFMG. Assim sendo, a divulgação também ocorre numa via de mão dupla. O 

estudo identificou que a PROEX adota diversos procedimentos voltados para a 

divulgação científica e que já se encontram consolidados, principalmente na DDC. 

Porém, dada a relevância das atividades desenvolvidas pelo órgão, a autora deste 

estudo considera que a estrutura administrativa merece ser reforçada principalmente 

no que se refere a pessoal técnico especificamente capacitado. A prática de 

divulgação demanda cuidados em relação à diversificação de metodologias, à 

adoção de linguagens diferenciadas, dos tipos e formatos de materiais a serem 

disponibilizados tendo sempre o público alvo como referência.  

 

A utilização do conhecimento está diretamente vinculada ao acesso ao mesmo. 

Assim sendo, os aspectos abordados em relação à divulgação do conhecimento 

podem ser considerados também para a prática de sua utilização. O conhecimento 

científico só se torna importante e passa a ocupar um papel mais relevante na 

sociedade se e quando esta mesma sociedade tem acesso às respostas, mudanças, 

evoluções e revoluções da ciência da técnica obtidas por meio dos estudos e 

pesquisas desenvolvidos a partir de seus questionamentos e necessidades. Porém, 

além de divulgar, faz-se necessário instituir mecanismos que estimulem e 

oportunizem a utilização do conhecimento. Nessa perspectiva, verificou-se que a 

participação da UFMG, via PROEX, na Rede de Museus e a inclusão das 

comunidades nos eventos podem ser consideradas ações voltadas para o incentivo 

ao uso do conhecimento.  

Em relação a esse objetivo pôde-se averiguar que não há um direcionamento para 

se fazer, especificamente, a gestão do conhecimento científico na PROEX. O 

direcionamento do órgão está voltado para se fazer a gestão das ações de 

extensão. No entanto, é importante registrar que os procedimentos adotados com 

esse fim estão muito próximos daqueles descritos na literatura como sendo de 

gestão do conhecimento.  

As constatações acima apontam para a importância de se institucionalizar a Gestão 

do Conhecimento, não apenas no órgão, mas em toda a universidade de maneira a 
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abranger o conhecimento gerado por meio de todas as rotinas e práticas de ensino, 

pesquisa e também de administração.  

Levando-se em consideração o grande volume de conhecimento gerado por meio 

das ações extensionistas, a autora acredita que a PROEX conta com um ambiente 

propício para essa institucionalização. O órgão já desenvolve práticas distribuídas 

por suas diretorias que favorecem e estimulam a produção de conhecimento e são 

compatíveis com as práticas de Gestão do Conhecimento apontadas na literatura. A 

existência de um sistema de informação já implantado e em plena utilização facilita a 

implementação do programa na medida em que representa uma importante 

ferramenta de suporte às práticas de gestão do conhecimento. Somado a esses dois 

aspectos, verificou-se o interesse dos gestores e a consciência da necessidade de 

se promover uma gestão mais direcionada para o conhecimento resultante das 

atividades de extensão.  

Retomando os princípios norteadores do plano de gestão para o período 2014-2018 

da Pró-Reitoria de Extensão pode-se perceber que os mesmos sinalizam um 

direcionamento para a adoção de procedimentos que irão ampliar o processo de 

acompanhamento e controle das ações extensionistas passando a tratar mais 

diretamente das questões ligadas ao conhecimento, em construção e já construído, 

principalmente no que diz respeito à sua produção e divulgação. 

Acredita-se que este estudo possa trazer contribuições para a PROEX tendo em 

vista que o mesmo aponta as circunstâncias em que o conhecimento resultante das 

atividades de extensão vem sendo tratado, principalmente no que se refere à sua 

produção, identificação, registro/armazenagem, aquisição, avaliação e divulgação. 

Percebeu-se durante as entrevistas que o questionamento sobre essas práticas 

suscitou uma reflexão por parte dos gestores em relação aos fatores facilitadores e 

dificultadores no desenvolvimento de suas atividades. Esses fatores poderão ser 

utilizados como suporte para planejamentos futuros. Pretende-se divulgar os 

resultados desta pesquisa no âmbito da PROEX e da UFMG de forma a atingir um 

dos objetivos do mestrado profissional, que é o de introduzir melhorias no ambiente 

pesquisado.  
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Como a extensão é o setor mais novo da tríade ensino, pesquisa e extensão, sua 

institucionalização vem se dando ao longo do tempo e, com isso, suas políticas, 

práticas e procedimentos encontram-se também em fase de construção e 

consolidação. Dessa forma, o presente estudo levanta questões que podem ser 

objeto de atenção por parte dos gestores contribuindo para o aprimoramento das 

rotinas e fluxos já implantados, principalmente aqueles que envolvem diretamente a 

produção e gestão do conhecimento no âmbito da extensão. 

O presente estudo limitou-se a verificar as práticas de Gestão do Conhecimento 

adotadas pela PROEX e ateve-se à visão de seus gestores. Dessa forma, seria 

importante o aprofundamento da pesquisa estendendo-a a outros órgãos da 

universidade, como por exemplo a Pró-Reitoria de Pesquisa, que também lida 

diretamente com a produção de conhecimento científico. Seria adequado, também, a 

expansão da unidade de observação de maneira a abranger outros pesquisadores e 

técnicos, os alunos e membros da sociedade.   

Para a autora, enquanto servidora da instituição, esta pesquisa proporcionou um 

ganho em termos de conhecimento sobre o tema Gestão do Conhecimento ao 

mesmo tempo em que permitiu uma mudança de percepção em relação ao papel 

social da universidade. Nesse novo papel, a UFMG deixa de ter uma função 

puramente formativa passando a se apresentar como importante instrumento na 

construção de uma sociedade mais igualitária e mais preparada para as discussões 

e debates que muitas vezes vão definir os rumos do desenvolvimento político, 

econômico e social do país.  

Finalmente, vale considerar que o estudo da Gestão do Conhecimento no ambiente 

acadêmico abre um leque de possibilidades que devem ser aproveitadas 

principalmente tendo em vista que o conhecimento científico é o próprio produto que 

as universidades pesquisam, criam e disponibilizam. Como sugestão para trabalhos 

futuros seria interessante aprofundar os estudos aqui iniciados de maneira a 

construir um modelo de gestão que aprimore ainda mais a relação universidade – 

sociedade. Seria importante também que esse modelo fornecesse a base para se 

disponibilizar para a população maior volume da produção e do conhecimento 

gerados intra-muros das universidades, respeitando as diferenças e as 
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competências dos diversos públicos de maneira a alcançar todas as camadas 

resultantes da estratificação social existente no país. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista  
 

 
A gestão do conhecimento (GC) tem como intenção fazer com que os 

conhecimentos estratégicos disponíveis na organização sejam valorizados, 

compartilhados, utilizados e retidos, com o fim de que os indivíduos criem e 

adquiram continuamente novos conhecimentos, aprendam mais e da melhor forma 

possível. A GC está preocupada, sobretudo, com a criação de condições favoráveis, 

e viabilizadoras para que o conhecimento seja criado, compartilhado, assimilado e 

convertido em benefícios aplicáveis à consecução dos objetivos de uma 

determinada organização (Leite, 2007). 

 

 

1 - A UFMG abriga uma grande diversidade de projetos de pesquisa e extensão em 

todas as áreas do conhecimento tendo sua produção científica e tecnológica 

reconhecida nacional e internacionalmente. Diante dessa constatação, quais são as 

práticas e procedimentos utilizados pela PROEX para fazer a gestão do 

conhecimento resultante das atividades de extensão na UFMG? Probst et al. (2002), 

Bukowitz e Williams (2002), Leite (2006) 

2 - A estrutura organizacional da UFMG demanda um tratamento diferenciado tendo 

em vista as diversas unidades acadêmicas que a compõem. Como se dá a gestão 

do conhecimento gerado nessas unidades por meio de atividades de extensão? 

Existem órgãos ou setores especificamente responsáveis pela identificação e 

organização/armazenagem desse conhecimento? Há algum dispositivo ou 

instrumento que centraliza todas as informações de maneira a torná-las acessíveis 

não apenas aos pesquisadores mas também para o público em geral? Bukowitz e 

Williams (2002) 

3 - O autor Leite (2006) faz um amplo estudo sobre a GC no ambiente acadêmico 

discutindo aspectos relacionados às práticas adotadas entre pesquisadores 

docentes no processo de construção do conhecimento científico. Sabendo também 

da importância das contribuições de alunos, técnicos e da própria sociedade na 

construção do conhecimento científico, seria possível identificar procedimentos que 

garantem a captação, o registro/ organização, a disponibilização e, 

consequentemente, a utilização desse conhecimento? Leite (2006) 
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4 – Especificamente em relação à divulgação para a sociedade, além das 

publicações, quais são os procedimentos adotados na PROEX para dar visibilidade 

ao conhecimento acadêmico produzido, principalmente aquele que é de interesse 

direto de um determinado segmento ou grupo e que está totalmente fora do contexto 

acadêmico? Probst et al. (2002), Bukowitz e Williams (2002) 

5 - Segundo os estudiosos da GC, todo o esforço de construção de conhecimento 

fica perdido se não houver a utilização do mesmo. A PROEX conta com práticas e 

procedimentos (instrumentos ou ferramentas) que tem a finalidade específica de 

colocar o conhecimento gerado em uso? O público em geral (público externo) está 

contemplado por estas práticas? Probst et al. (2002), Bukowitz e Williams (2002) 

6 - Existe algum estudo ou levantamento visando o mapeamento de pontos críticos 

em relação à gestão do conhecimento gerado por meio dos diversos projetos de 

pesquisa, acadêmicos e de extensão da instituição? É feita alguma avaliação nesse 

sentido? Bukowitz e Williams (2002). 

7 – Como o conhecimento popular interfere e muda a universidade? Ou ainda, na 

sua visão, quais são os benefícios da combinação de conhecimento acadêmico e 

popular para a universidade? E para a sociedade?  


