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Resumo

A extensão universitária é o elo que une a teoria à prática, e proporciona maior interação entre

a universidade e a sociedade, possibilitando soluções a fim de transformar os problemas 

sociais locais. A implantação de incubadoras sociais nas universidades surge como uma 

vertente da extensão. Com o objetivo de assessorar as entidades do terceiro setor na gestão 

dos seus projetos sociais, proporcionando assim maior aproveitamento do potencial de 

impacto e desenvolvimento social nas entidades. À exemplo disso, é usado como referência o 

trabalho desenvolvido pela incubadora de projetos sociais da Universidade Federal do Pará. 

Palavras-chave: extensão universitária, incubadora de projetos sociais, terceiro setor, 

maturidade de entidades, impacto social.

Abstract

The university extension is the link that join theory to practice, and provides more interaction 

between the university and the society, making possible solutions in order to change the local 

social problems. The implantation of social incubators in the universities emerges as a hillside

of extention. With the objective of advise third sector entities in the management of their 

social projects, providing like this bigger exploitation of potential impact and social 

development in entities. Like that, is used as a reference the work development by incubator 

of social projects of the Federal University of Pará.

Key words: university extention, incubator of social projects, third sector, entity maturity, 

social impact. 
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INTRODUÇÃO

A partir de 1930 incorporou-se a pesquisa e a extensão universitária no Brasil. O 

ensino, pesquisa e extensão compõem atividades complementares e interdependentes à 

formação de discentes dentro da universidade. Assim são responsáveis pela qualidade e 

sucesso dos profissionais formados pelas universidades, que dependem em grande parte da 

articulação entre esses três pilares, conforme foi discutido no Fórum de pró-reitores de 

extensão das universidades públicas brasileiras no ano de 2006.

A extensão universitária é o elo que une a teoria à prática e proporciona mais 

interação entre a universidade e a sociedade, possibilitando transformar os problemas sociais  

locais, que a comunidade enfrenta, em soluções acessíveis para que se possa dar mais 

qualidade de vida às pessoas.  Isso representa o retorno que a universidade pode dar para a 

sociedade (carente), dessa forma pode-se fortalecer o relacionamento entre ambas as partes. 

De acordo com o conceito que foi dado a extensão no primeiro encontro de Pró-reitores de 

extensão das universidades públicas brasileiras, pode-se citar:

A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da práxis de 
um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão 
um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. (l ENCONTRO DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1987, p. 11)

A extensão universitária possui dentre suas vertentes, a implantação de 

incubadoras sociais nas universidades, com a intenção de solucionar  problemas sociais 

através da interdisciplinaridade das áreas acadêmicas, agregando a pesquisa e a prática dos 

conhecimentos adquiridos pelo ensino nas diversas demandas da sociedade.

As incubadoras sociais, nada mais são do que uma ferramenta para assessorar 
empreendimentos advindos de projetos sociais. Proporcionando assim, o surgimento 
de um ambiente empreendedor que beneficia toda a sociedade em inúmeros 
aspectos, principalmente na melhoria significativa da qualidade de vida. 
(BEZERRA, et al, 2014, p. 3).

Diante disso as incubadoras sociais têm papel muito importante no que diz 

respeito ao assessoramento de projetos sociais. Porquanto sabe-se que quanto mais bem 

estruturada e administrada uma entidade do terceiro setor for, mais benefícios à comunidade 

ela poderá proporcionar através de seus projetos. Projeto social é a iniciativa, de uma ou mais 

pessoas, com o intuito de transformar a realidade local, atingindo objetivos específicos, 

através de ações organizadas, estruturadas e constantes.
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Embora as entidades do terceiro setor possuam uma causa nobre, nem sempre 

conseguem usufruir completamente de seu potencial de impacto social. Isso acontece porque a

maioria das entidades não possuem capacitação e nem maturidade organizacional exigida para

o segmento deste setor. Diante disso, em outubro de 2017, através da iniciativa do Prof. Dr. 

Bruno Rafael Dias de Lucena em conjunto com a Profa. Ms Fíbia Brito Guimarães, ambos da 

faculdade de administração da Universidade Federal do Pará, foi implantado o projeto de 

extensão da incubadora de projetos sociais. 

OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é mostrar a importância que a extensão 

universitária tem diante do papel que a universidade possui de retornar a sociedade com 

benefícios que proporcionem mais qualidade de vida. Também pretende demonstrar como isso

pode ser feito a partir da implantação de incubadoras de projetos sociais, por exemplo, a 

incubadora de projetos sociais da Ufpa.

No contexto pretende-se analisar as principais dificuldades enfrentadas pelas 

entidades do terceiro setor da Região Metropolitana de Belém- RMB (Ananindeua, Belém, 

Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará ) que estão 

sendo assistidas pela incubadora desde Janeiro de 2018. Assim como destacar as atividades 

que estão sendo realizadas pela incubadora para contribuir na capacitação e fazer o 

acompanhamento dessas entidades, bem como observar seu crescimento e maturidade ao 

longo da execução do projeto de extensão.

METODOLOGIA

A Incubadora de Projetos Sociais está articulada diretamente com o curso de 

administração de empresas através de seus conteúdos de Política e Desenvolvimento 

Regional, Elaboração e Análise de Projetos, e Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais e 

outros temas. 

A população amostral  compreende parte das entidades que fazem parte da região 

metropolitana de Belém. São organizações que tem como escopo proporcionar benefícios 

sociais, econômicos ou ambientais a sociedade. Entende-se por população amostral como o 

conjunto de elementos que possuem as características que serão objeto do estudo, e amostra é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ananindeua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Izabel_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castanhal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benevides
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
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uma parcela convenientemente selecionada do universo (população); sendo um subconjunto 

do universo (LAKATOS 2003, p. 162).

As etapas do processo metodológico são: chamada pública; entrevista e triagem; 

análise de maturidade organizacional ; capacitação e acompanhamento.

A) Chamada Pública para Inscrições das Organizações
Inicialmente foi adotada como estratégia para divulgação do trabalho, a 

publicação dos objetivos da incubadora em mídias sociais e alguns jornais eletrônicos de 

relevância local. Foi estabelecida uma chamada pública para as organizações sociais para que 

cadastramento de seus projetos se desejassem o apoio da incubadora para assessoramento. 

B) Entrevista e Triagem
 Em seguida, após entrevista com as organizações, se verificou o estágio que cada 

organização estava de acordo com critérios como: legalização, estrutura organizacional, 

vulnerabilidade socioeconômica e o grau de complexidade do projeto, todos aspectos 

relevantes na elaboração de projetos para concorrência de fundos públicos ou privados.

C) Análise da Maturidade Organizacional
 A análise de maturidade ocorreu conforme o grau de estágio de evolução de cada 

organização e serviu para identificar as necessidades individuais e coletivas de cada projeto 

apresentado. Foi feito levantamento por intermédio da técnica de entrevistas semi 

estruturadas, que permitiram ao observador realizar questionamentos acerca de determinado 

assunto mantendo a liberdade do entrevistado de expressar e destacar outros fatores que 

acredita ser relevante, e também possibilitou ao investigador-pesquisador focar em diferentes 

pontos dos questionamentos (TRIVIÑOS, 1987.p. 146). 

As organizações entrevistadas foram avaliadas e classificadas quanto ao nível de 

maturidade, conforme o quadro 1 abaixo:

Tabela 1 – Classificação das entidades entrevistadas conforme Grau de Maturidade

Maturidade Formalizaçã
o (CNPJ)

Gestão da organização Percentual de
entrevistados

Grau I Sem 
formalizaçã
o Legal

Processos e ações imprevisíveis
e aleatórias sem atribuições 
para os membros. Projeto não 
escrito.

40%

Grau II Potencial de 
formalização

Processos e ações ordenadas. 
Atribuição das funções dos 
membros e corpo de diretoria. 
Projeto escrito.

55%
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Grau III Formalizada
Legalmente

Corpo de gestão da organização
constituído legalmente. Projeto 
em fase de submissão a editais 
de fomento. Aperfeiçoamento 
constante da gestão.

5%

FONTE: Incubadora de Projetos Sociais - UFPA, 2018.

A análise proporcionou identificar os níveis de maturidade de cada organização, a 

saber:

 As Organizações de Grau I: fazem parte deste grupo as organizações que estão no início

de sua formação, ainda não possuem linhas de ação concretas nem objetivos 

estabelecidos, assim como há déficits de conhecimento sobre elaboração de projetos. E 

a organização não possui formalidade legal no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ);
 As Organizações de Grau II: São organizações sociais que tem a seu favor maior 

compreensão de gestão e organização de seus processos, e já possuem embasamento 

para elaboração de projetos, porém ainda não estão formalizadas;
 As Organizações de Grau III: São aquelas que passaram por todas as fases introdutórias 

que compreendem o aprendizado dos princípios de gestão e elaboração de projetos, e 

concluíram seu processo de formalização legal no CNPJ.

D) Capacitação e Acompanhamento
A capacitação ocorreu com a realização das oficinas de Planejamento Estratégico 

para o Terceiro Setor e de Elaboração de Projetos Sociais. Outras oficinas, ciclos de palestras 

e grupos de trabalho serão realizados de acordo com as demandas essenciais observadas.

O acompanhamento realizou-se mediante suporte na gestão das organizações e 

auxílio à captação de recursos por meio de projetos submetidos a editais de fomento (fundos 

públicos ou privados) e outras formas de obtenção de recursos financeiros como o 

Crowfunding (financiamento coletivo). Por fim, o acompanhamento feito pela incubadora às 

organizações é constante visto que nesta fase procura-se observar se os métodos de instrução 

estão sendo aplicados da maneira correta nessas organizações e se estas medidas estão sendo 

efetivas, analisando assim a evolução das organizações.

Imagem 1 
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 Oficina de Planejamento Estratégico para o Terceiro Setor
 (FONTE: Incubadora de Projetos Sociais – UFPA, 2018).

Imagem 2

   I oficina de Elaboração de Projetos
  (FONTE: Incubadora de Projetos Sociais-UFPA,2018)
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A metodologia de abordagem utilizada foi qualitativa exploratória, haja vista que 

o intuito é compreender a realidade e forma que se dá a gestão e organização das entidades do 

terceiro setor da região metropolitana de Belém e identificar possíveis falhas no 

gerenciamento para então interferir com medidas necessárias ao aperfeiçoamento das mesmas,

assim como observar seu comportamento após intervenção.

Conforme a filosofia de LAKATOS, pode-se conceituar pesquisa exploratória:

 são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou 
de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 
familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização
de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. (LAKATOS
2003, p. 187) 

Acerca do procedimento técnico, foi realizado levantamento bibliográfico para o 

entendimento de conceitos de temas relacionados à gestão e ao funcionamento das 

organizações do terceiro setor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o tempo que a incubadora de projetos sociais vem atendendo as entidades do 

terceiro setor da RMB, pode-se observar a crescente demanda pelos serviços ofertados 

gratuitamente pela incubadora. Aproximadamente 20 entidades já foram atendidas no decorrer

dos meses de janeiro a março. Isso reflete a imagem positiva que o projeto de extensão tem 

diante da sociedade.

Resultados alcançados em Parcerias

Diante da grande visibilidade do trabalho da incubadora surgiram algumas 

propostas de parceria, dentre elas vale destacar a empresa Gol Software que através do seu 

projeto Gol Social3 pretende ajudar as entidades cadastradas na incubadora para captar 

recursos através da modalidade de crowdfunding, haja vista que a empresa possui plataforma 

virtual específica para isso. Além disso, a Gol Social também doou um micro computador 

para a entidade Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará, entidade esta que 

pretende instalar projeto voltado a tecnologia de sistema de informação para gerenciar dados 

das pessoas associadas. Outra parceria importante que está firmada é com o Núcleo de 

Articulação e Cidadania (NAC)4 a proposta é que a incubadora faça uma pesquisa (que já 

iniciou) sobre a regularidade e atuação de entidades do terceiro setor no estado.

3 www.golsocial.com.br
4 www.nac.pa.gov.br
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Resultados Alcançados em Capacitação

Um dos principais objetivos estabelecidos pela incubadora é tornar-se 

multiplicadora de conhecimento, para isso são realizadas oficinas de capacitação para lideres 

e participantes de projetos sociais. Em torno de 70 pessoas, entre discentes da universidade e 

membros das entidades, já foram alcançadas pela incubadora durante as oficinas de 

capacitação, inclusive a segunda oficina de gestão estratégica realizada recentemente no 

município de Castanhal-PA, em parceria com o NAC e o Governo do Estado do Pará.

Resultados Alcançados em Captação de Recursos

Quanto a captação de recursos junto a editais públicos e privados. Pode-se 

mencionar três projetos que foram submetidas ao Edital 06/2017 - Tecnologias Sociais da 

Secretaria de Estado de Ciência; e um projeto submetido ao edital Fortalecendo Comunidades 

do Fundo Socioambiental Casa. Todavia, há um fator preocupante em relação a este de tipo de

captação de recursos, pois a maioria desses editais solicita o CNPJ, e sabe-se que mais da 

metade dos entrevistados não tem conhecimento sobre os benefícios e possibilidades de 

legalizar sua entidade, nem conhecimento sobre os procedimentos para obtê-lo.

Resultados Alcançados em Gestão e Projetos

Pode-se perceber progresso no que diz respeito ao entendimento de gestão das 

entidades por parte de seus líderes. O feedback tem sido positivo em relação ao conteúdo que 

vem sendo ministrado, e ao acompanhamento dado as entidades. Também é possível observar 

progresso no que tange a elaboração de projetos sociais nas organizações, haja vista, que no 

inicio do trabalho a maioria não tinha projeto escrito ou executava o projeto sem organização 

adequada do plano de ação.

Discussão sobre as dificuldades identificadas

As dificuldades identificadas nas entidades abordadas variam conforme o grau de 

maturidade de cada organização indo do nível básico ao nível mais complexo. Dentre estas 

dificuldades pode-se mencionar: A escrita formal do projeto, não pela dificuldade de fazê-lo, 

mas pelo hábito que as entidades possuem de começar a executar antes de planejar, isso pode 

ocasionar diversas complicações como, por exemplo, quebra no orçamento. 

O gerenciamento de comunicação e mídia também é algo que não vem sendo 

explorado da maneira correta. Algumas entidades não possuíam identidade visual nem sequer 

página em rede social para divulgação do projeto. Sabe-se que isto é fundamental para 

desenvolvimento da visibilidade e consequentemente obter parcerias.
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Outra dificuldade, de nível mais complexo, identificada em uma entidade mais 

madura, está relacionada com o gerenciamento do portfólio de projetos. Quando uma entidade

tem vários projetos ativos deve ter muita precaução para não desviar de seus objetivos 

estabelecidos na missão e valores que norteiam a entidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto pode inferir a importância que a extensão universitária possui 

na sociedade, e como se pode contribuir significativamente com o progresso das entidades do 

terceiro setor através de incubadoras sociais. A incubadora de Projetos Sociais da 

Universidade Federal do Pará continua com seus trabalhos de pesquisa e extensão com o 

objetivo de auxiliar as entidades do terceiro setor do estado, e também contribuir com a 

comunidade que tenha interesse por este tema, através dos conhecimentos e experiências 

adquiridas durante a aplicação do projeto.
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