6
Publicações e outros
Produtos Acadêmicos

“Caracterizam-se como a produção de publicações e produtos acadêmicos
decorrentes das ações de extensão, para difusão e divulgação cultural, cientíﬁca
ou tecnológica”.
Embora não sejam consideradas como ações de extensão – na realidade,
o processo de sua produção é parte da implementação da ação de extensão,
gerando-as como resultado – as publicações e outros produtos acadêmicos de
extensão devem ser registradas e relatadas. Uma das diﬁculdades de identiﬁcação da origem em ações de extensão é que elas são, geralmente, incluídas
como produção cientíﬁca, nos sistemas de registro em uso nas universidades
e agências.
São classiﬁcadas e deﬁnidas conforme mostrado no Quadro 9.
Indicadores quantitativos de publicações e outros produtos acadêmicos
de extensão (Censo da Educação Superior – INEP/MEC)
O Censo da Educação Superior / 2005 solicita essas informações como Produção
Cientíﬁca, não distinguindo a produção gerada pela Extensão Universitária.
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Quadro 9 Classiﬁcação de publicações e outros produtos acadêmicos de Extensão Universitária
Classiﬁcação

DEFINIÇÃO

Livro

Produção efetivada (não incluir no prelo); inclui traduções de livro.

Anais

Anais de eventos cientíﬁcos publicados.

Capítulo de livro

Produção efetivada (não incluir no prelo); inclui composições e
arranjos editados e divulgados.

Artigo

Inclui artigos em periódicos nacionais e estrangeiros e trabalhos
completos em congressos publicados em anais.

Comunicação

Inclui comunicações e resumos publicados em anais de eventos
cientíﬁcos.

Manual

Inclui cartilhas, livrete ou libreto, fascículos, cadernos.

Jornal

Periódico de divulgação de notícias, entrevistas, comentários e
informações. Inclui boletim periódico.

Revista

Revistas e outros periódicos semelhantes editados.

Relatório técnico

Textos completos voltados para divulgação restrita: publicações
ou relatórios de produção, relatório de tecnologias e de metodologias de extensão, teses e dissertações de docentes, memoriais
de concursos, relatórios técnicos.

Produto audiovisual –ﬁlme

Filmes produzidos pelas IES.

Produto audiovisual – vídeo

Vídeos produzidos pelas IES.

Produto audiovisual – CD’s

CD’s produzidos pelas IES.

Produto audiovisual – DVD

DVD’s criados pelas IES.

Produto audiovisual – outros

Outros produtos audiovisuais não classiﬁcados nos itens anteriores. Inclui: ﬁtas cassetes, discos, etc.

Programa de Rádio

Programas produzidos com caráter de difusão em Rádio.

Programa de TV

Programas produzidos com caráter de difusão em TV.

Aplicativo para computador

Softwares produzidos pelas IES.

Jogo educativo

Jogos educativos criados ou produzidos pelas IES.

Produto artístico

Inclui: partituras, arranjos musicais, gravuras, textos teatrais, entre
outros.

Outros

Outras publicações e produtos acadêmicos não classiﬁcados nos
itens anteriores.
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