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I – RESUMO 

 O Programa de Extensão em Capacidade Estatal Segurança e Defesa (PECAP), 

vinculado ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (GECAP), 

constitui-se como programa articulador de ações de extensão (projetos, cursos, eventos, 

prestação de serviço e produção acadêmica), conectadas à pesquisa e ao ensino. O 

programa propõe um compreensão plural das dinâmicas de relacionamento entre Estado, 

sociedade e sistema internacional, por meio de uma abordagem interdisciplinar, própria 

das Relações Internacionais, e da democratização do debate público sobre essas 

temáticas. A missão principal é construir pontes entre a academia, a sociedade civil, o 

setor militar, e o governo/setor público de modo a contribuir para a compreensão conjunta 

de desafios e possibilidades, no Brasil e no mundo, da realização de políticas públicas nas 

áreas da Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. 

 Palavras-chave: Extensão, Capacidade Estatal, Segurança, Defesa, diálogo 

interdisciplinar. 

 

II – ABSTRACT 

 The Extension Program on State Capacity, Security and Defence (PECAP), 

attached to the Study Group on State Capacity, Security and Defence (GECAP), is an 

extension programme which articulates extension actions (projects, courses, events, 

services provision and academic production), connected to research and teaching. The 

programme proposes a plural comprehension of the dynamics between state, society and 

the international system, through an interdisciplinary approach of the International 

Relations and the democratization of the public debate on these themes. The main mission 

is to build bridges between academia, civil society, the military sector, and the 

government/public sector in order to contribute to the joint understanding of challenges 

and opportunities in Brazil and in the world of the realization of public policies in the 

areas of State Capacity, Security and Defence.  

 Keywords: Extension, State Capacity, Security, Defence, interdisciplinary 

dialogue. 
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III – COORDENADOR 

PROF. DR. IGOR CASTELLANO DA SILVA (SIAPE 2082778) - COORDENADOR  

 Professor Adjunto do curso de Relações Internacionais e do Programa de Pós- 

Graduação em Economia e Desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Doutor em Estudos Estratégicos Internacionais, mestre em Ciência Política e 

bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Coordenador do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa 

(GECAP). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7301233930780970. 

 

IV – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

 Foi realizado no ano de 2016, a primeira edição do Programa de Extensão em 

Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (PECAP) submetido ao Grupo de Estudos em 

Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (GECAP). O objetivo geral das atividades de 

extensão do PECAP foi promover o debate social e acadêmico sobre a relevância das 

temáticas da Capacidade Estatal, Segurança e Defesa nas relações internacionais 

contemporâneas, em especial para os países do Sul Global, como o Brasil, com amparo 

da pesquisa e do ensino e com foco na interdisciplinaridade.  

 Neste ano, foram realizados diversos cursos, projetos, eventos e produtos de 

extensão articulados pelo PECAP. Dessa maneira, foi realizado no primeiro semestre de 

2016 a terceira edição do curso de extensão Oficina de Pesquisa em Relações 

Internacionais (OPRI) e o projeto de extensão Repensando a África e o Oriente Médio – 

Ciclo Literário. Foi iniciado no primeiro semestre e finalizado no segundo semestre, a 

edição de 2016 do evento de extensão Café Defesa. Além disso, no segundo semestre de 

2016, foi realizado o curso de extensão Repensando África e o Oriente Médio – Ciclo 

Yorùbá e o projeto de extensão Repensando a África e o Oriente Médio – Programa 

Afroriente. Iniciou-se neste período também, o curso de extensão Oficina de Iniciação 

Científica do GECAP. Como produto do PECAP, foi criado o website do GECAP para 

divulgação das atividades realizadas. 

 

http://lattes.cnpq.br/7301233930780970
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Atividades planejadas 

 Conforme o projeto do Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança 

e Defesa (PECAP), objetivava-se no ano de 2016 diversas ações de extensão, entre eles 

projetos, cursos, eventos e produtos: 

 PROJETO DE EXTENSÃO: visava-se a realização do Repensando a África e 

Oriente Médio (REAO), que procurava instigar e promover o debate crítico sobre 

culturas e comunidades políticas da África e do Oriente Médio, por meio de 

recursos lúdicos e atividades práticas, como oficinas e workshops.  

 CURSOS DE EXTENSÃO: buscava-se a realização de dois cursos gratuitos: a 

terceira edição da Oficina de Pesquisa em Relações Internacionais (OPRI) e o 

TeóRIca - debates em teoria. O primeiro curso tinha como objetivo auxiliar e 

complementar o conhecimento metodológicos dos alunos e capacitá-los para as 

atividades de pesquisa. O segundo tinha como objetivo aprofundar os debates 

teóricos da área de Relações Internacionais nos cursos de graduação e pós-

graduação.  

 EVENTO DE EXTENSÃO: consistia na realização do Café Defesa, que tinha 

como intuito fomentar o diálogo sobre a temática da Defesa entre sociedade civil, 

o setor militar e a comunidade em geral.  

 PRODUTO: como produto do PECAP previsto nas atividades do programa para 

o ano de 2016 era a criação do website do Grupo de Estudos em Capacidade 

Estatal, Segurança e Defesa (GECAP) a fim de promover a divulgação e 

socialização das ações de pesquisa e extensão desenvolvidas. 

 

Atividades executadas e concluídas 

 A edição de 2016 do Programa de Extensão em Capacidade Estatal Segurança 

realizou as atividades previstas no projeto e iniciou novos cursos e projetos de extensão 

conforme o desenvolvimento das atividades. Somente o curso de extensão TeóRIca não 

foi realizado, pois este será intercalado com a realização da Oficina de Pesquisa em 

Relações Internacionais (OPRI) permitindo maior pluralidade nas atividades de extensão 

do PECAP. Dessa forma, as atividades de extensão coordenadas pelo PECAP estão 
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descritas abaixo. Para maiores informações sobre as atividades de extensão, verificar os 

relatórios específicos de cada atividade.  

 

Oficina de Pesquisa em Relações Internacionais – OPRI (042663) 

 No primeiro semestre de 2016, foi realizada a terceira edição do curso de extensão 

Oficina de Pesquisa em Relações Internacionais (OPRI). A atividade procurou auxiliar 

na formação acadêmica de alunos de graduação e pós-graduação de Relações 

Internacionais e áreas afins, de modo a estimular a produção e a publicação de artigos 

mediante seminários temáticos e exposições dialogadas que buscassem auxiliar na 

demarcação de estratégicas teórico-metodológicas interdisciplinares. 

 Dessa maneira, as atividades foram realizadas em 5 (cinco) encontros de 4 

(quatro) horas cada, paralelos ao semestre letivo, totalizando 20 horas. O curso de 

extensão contou com a inscrição de 32 estudantes, todos alunos do curso de graduação 

em Relações Internacionais da UFSM. Contudo, apenas 14 destes cumpriram a exigência 

de 75% de presença, embora 22 dos inscritos tenham comparecido em no mínimo 2 

encontros. Em termos metodológicos, foi elaborado um cronograma de apresentações de 

textos sobre metodologia e apresentações das pesquisas desenvolvidas pelos alunos. 

Assim, cerca de 13 participantes realizaram um total de 11 exposições de trabalhos e 

pesquisas. 

 Como mecanismos de avaliação, os organizadores do curso de extensão 

solicitaram que os participantes preenchessem um quadro de proposta de pesquisa e um 

questionário de avaliação sobre a OPRI. Ao todo, 14 alunos realizaram a entrega da 

proposta de pesquisa e 15 alunos responderam ao questionário de avaliação. Pode-se 

perceber que a realização da OPRI auxiliou os participantes no desenvolvimento de suas 

pesquisas, bem como complementou o conhecimento teórico-metodológico dos 

estudantes.  
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Repensando a África e Oriente Médio: Ciclo Literário | 2016 (043244) 

 No primeiro semestre de 2016, foi realizada a primeira edição do projeto de 

extensão Repensando a África e Oriente Médio: Ciclo Literário. A atividade buscou 

mediante recursos lúdicos e por uma abordagem interdisciplinar das Relações 

Internacionais, fomentar o debate coletivo e o desenvolvimento do conhecimento plural 

acerca de temáticas que envolvessem a África e o Oriente Médio.  

 Nesta edição, a atividade de extensão consistiu em um ciclo literário, a partir da 

leitura prévia da obra Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. O ciclo literário foi 

realizado em 3 (três) encontros de 4 (quatro) horas cada, paralelos ao semestre letivo, 

totalizando 12 horas. As inscrições foram realizadas tanto de forma presencial quanto 

online, assim foram recebidas 13 inscrições presenciais e 65 inscrições via formulário 

online. A atividade contou com 78 inscritos, dos quais 41 frequentaram no mínimo um 

dos encontros, 10 (dez) frequentaram dois encontros e 7 (sete) frequentaram os três 

encontros. Em relação à metodologia dos encontros, em um primeiro momento era 

realizada uma apresentação e/ou palestra sobre o tópico abordado seguido por debate 

aberto entre os participantes do projeto. 

 Como avaliação do ciclo literário, foi solicitado aos participantes que 

respondessem a um questionário de avaliação. Dos 41 participantes, 9 (nove) 

responderam ao questionário. Mediante as respostas obtidas, pode-se perceber que o 

projeto foi considerado de relevância pelos participantes e sua realização foi avaliada 

positivamente. 

 

Café Defesa | 2016 (043614) 

 Neste ano de 2016, foi realizada a segunda edição do evento de extensão Café 

Defesa. Esta atividade de extensão tinha por objetivo fomentar o diálogo e a discussão 

temática sobre Defesa, entre representantes da sociedade civil e militar, com alunos e a 

comunidade em geral. Dessa maneira, foram realizados 3 (três) encontros de 4 (quatro) 

horas cada, paralelo aos semestre letivos. O primeiro encontro foi realizado no dia 27 de 

junho com a palestra “Inteligência e Contexto Estratégico Internacional” do Prof. Dr. 
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Marco Cepik da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O segundo 

encontro, realizado no dia 22 de setembro, consistiu no painel “A Rede de Estudos 

Estratégicos do Exército e seus pilares no Sul e em Santa Maria”, ministrado pelo Coronel 

Mário Giussepp Andreuzza, do Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do 

Sul, e pelo Coronel Piraju Borowski Mendes, do Escritório de Projetos da 3ª Divisão do 

Exército. O último encontro, realizado no dia 12 de dezembro, contou com a palestra 

“Inovação e desenvolvimento de aviação de combate: os casos de Estados Unidos, 

Rússsia, China e Índia”, proferida pelo Prof. Dr. Érico Esteves Duarte, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

O evento de extensão recebeu 282 inscrições para os encontros. Dos 120 inscritos, 

93 participaram. No segundo, recebeu-se 48 inscrições on-line e 17 inscrições presenciais. 

Do total de 65 inscritos, 46 participaram. No terceiro encontro, foram recebidas 69 

inscrições on-line e 28 inscrições presenciais.  Dos 97 inscritos, 80 pessoas participaram. 

Dessa maneira, ao todo 168 pessoas participaram no evento Café Defesa. Destes, 127 

participaram de somente 1 encontro, 28 participaram de dois encontros e 13 participaram 

de todos os encontros. 

Como método avaliativo da atividade de extensão, foi solicitado aos participantes 

que respondessem a um questionário de avaliação. Dos 168 participantes, 17 responderam 

ao questionário. De maneira geral, os participantes consideraram a realização do Café 

Defesa como relevante e a atividade contribuiu para o conhecimento geral dos 

participantes.  

 

Repensando a África e o Oriente Médio: Oficina Yorùbá (044581) 

 No segundo semestre do ano de 2016, foi realizado a edição Repensando a África 

e Oriente Médio – Ciclo Yorùbá. Utilizando recursos lúdicos e uma abordagem 

interdisciplinar, esta atividade consistiu na realização de três oficinas sobre cultura, 

idioma, dança e música yorùbá, ministrada pelo artista e professor Ìdòwú Akínrúli. Este 

curso de extensão foi realizado em parceria com o Diretório Acadêmico de Relações 

Internacionais Oswaldo Aranha (DARI-AO) em ocasião da VII Semana Acadêmica de 

Relações Internacionais, o GT Negros e o Museu Treze de Maio.  
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 Dessa maneira, no dia 22 de outubro, foram realizadas três oficinas. A primeira 

oficina abordava sobre cultura e idioma yourùbá e possuía 3 (três) horas de duração. 

Segunda oficina era sobre música e percussão yorùbá e contabilizava 2 (duas) horas de 

duranação. Por fim, a última oficina sobre dança yorùbá tinha 2 (duas) horas de duração. 

Ao todo, as oficinas totalizaram 7 (sete) horas. Dessa maneira, recebeu-se ao todo 52 

inscrições para as oficinas. Na primeira, foram recebidas 18 inscrições online e 11 

inscrições presenciais, sendo que 18 pessoas participaram. Na segunda oficina, foram 7 

inscrições online e 5 inscrições presenciais, e destas 11 pessoas participaram. Por fim, na 

terceira oficina foram efetuadas 8 inscrições online e 3 inscrições presenciais e um total 

de 6 participantes. Ao todo, o Ciclo Yorùbá contou com 21 participantes, sendo que destes 

10 participaram somente de 1 oficina, 8 participaram de 2 oficinas e 3 participaram de 

todas as oficinas.  

 Como método avaliativo do Ciclo Yorùbá, foi solicitado aos participantes que 

respondessem a um questionário de avaliação. Dos 21 participantes, 7 (sete) responderam 

ao questionaram. Conforme as repostas presente, pode-se perceber que as oficinas foram 

consideradas relevantes para o conhecimento dos participantes sobre a cultura yorùbá. 

 

Repensando a África e o Oriente Médio: Programa Afroriente (044507) 

 No segundo semestre de 2016, foi desenvolvida a atividade de extensão 

Repensando a África e Oriente Médio – Programa Afroriente.  Este projeto de extensão 

consistiu em um programa de rádio com entrevistas, músicas e interação com o ouvintes 

por meio das redes sociais. O Programa Afroriente vai ao ar todas as terças-feiras, das 

15h05min às 16h pela Rádio Universidade 800 AM, e aborda em seus programas 

temáticas sobre a África e Oriente Médio. 

 O programa possui quatro quadros: Sons do Oriente, Quiz, Entrevista e Dicas. 

Estes quadros procuram trazer informações sobre os países da África e do Oriente Médio, 

divulgar artistas e músicas deste lugares e trazer convidados que pesquisem temáticas 

destas regiões. O Programa Afroriente contou com a participação de 7 apresentadores 

selecionados a partir da equipe de colaboradores. Além disso, nesta edição do programa 

realizou-se 14 entrevistas, sendo 11 de acadêmicos e professores da Universidade Federal 
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de Santa Maria e 3 entrevistados externos, membros da sociedade civil e de outras 

universidades. 

 Como método avaliativo do Programa Afroriente, considerou-se os dados de 

comunicação e divulgação das redes sociais do programa, sobretudo de sua página no 

Facebook. Desse modo, este projeto de extensão tem grande alcance na divulgação do 

programa, contabilizando 410 seguidores na sua página do Facebook e tem sido recebido 

positivamente pelo público. 

 

Oficina de Iniciação Científica do GECAP | 2016/2 (045148) 

 Realizou-se, no segundo semestre de 2016, a primeira edição do curso de extensão 

Oficina de Iniciação Científica do GECAP. O curso de extensão objetivava auxiliar na 

formação acadêmica de estudantes de Relações Internacionais e áreas afins, enfocando as 

competências e habilidades necessárias para as atividades de pesquisa. Além disso, 

buscava-se capacitar os estudantes como jovens pesquisadores a fim de desenvolverem 

suas pesquisas e/ou integrarem as atividades do GECAP. 

 Ao todo, foram realizados 7 (sete) encontros de 2 (duas) horas cada, paralelos ao 

semestre letivo, totalizando 14 horas. O curso de extensão contou com a inscrição de vinte 

(20) participantes, sendo dezenove (19) deles alunos do curso de graduação em Relações 

Internacionais e áreas afins, e um (1) deles membro do setor militar. Entretanto, apenas 4 

(quatro) alunos cumpriram com a exigência de 75% de presença, embora 12 tenham 

comparecido em no mínimo 2 encontros. Em termos metodológicos, em cada encontro 

eram discutidos tópicos de metodologia científica e outras questões práticas referentes a 

atividade de pesquisa, bem como um dos participantes era responsável pela apresentação 

e roteiro de apresentação de texto. Dessa maneira, 4 alunos realizaram a apresentação de 

um texto das bibliografia da Oficina do GECAP. 

 Como avaliação das atividades da Oficina de Iniciação Científica do GECAP, os 

organizadores solicitaram aos participantes que respondessem a um questionário de 

avaliação. Por meio das respostas, a realização da Oficina foi bem recebida pelos alunos 



                                                                         12 

 

que consideraram que a atividade contribuiu em seu conhecimento e desenvolvimento de 

suas pesquisas.  

 

Atividades de comunicação/divulgação 

Como um dos produtos propostos pelo projeto inicial do PECAP, tínhamos a 

realização do website do GECAP. O objetivo era promover a divulgação e a socialização 

contínua das ações de pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do GECAP, incluindo 

o PECAP, em meio de acesso e consulta ampla. 

O projeto foi executado pelo PECAP em 2016, em parceria com a plataforma 

Multiweb do Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFSM, tendo sido inaugurado 

oficialmente no dia 8 de agosto. O website foi pensado para abrigar as notícias e 

divulgações das ações do PECAP, bem como para servir como banco de dados para 

registrar a história dos projetos e trabalhos realizados pelo grupo. 

  

Figura 1 – Organograma com menus e sub-menus do website do GECAP 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assim, além da seção de notícias onde são feitas postagens divulgando as ações 

do grupo e postando notas dos encontros, o website conta também com seções específicas 

para a organização institucional do grupo e para as atividades de pesquisa e extensão. 

Também apresenta uma seção de publicações, na qual são citadas as publicações recentes, 
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as apresentações e palestras realizadas pelos membros do grupo e onde serão armazenadas 

as divulgações científicas.  

 

Gráfico 1 – Alcance das publicações do website do GECAP de acordo com o tema 

 

Fonte: elaboração própria, com dados do website do GECAP. 

 

Desde sua inauguração em agosto de 2016, o site do GECAP teve 14 postagens. 

Conforme o Gráfico 1, 5 delas relacionadas ao Café Defesa, 5 relacionadas a atividades 

do REAO, 2 com o Afroriente e 2 notícias sobre apresentações de trabalhos. Essas 

publicações somaram um total de 636 acessos. No Gráfico 1, ainda pode-se analisar o 

alcance das publicações de acordo com o projeto e a média de alcance por publicação. 

Além do processo de elaboração e manutenção do website, as atividades de 

comunicação do GECAP/PECAP em 2016 contemplaram também a reformulação e 

manutenção da página do GECAP no Facebook. A identidade visual da página foi 

reformulada, com atualização das fotos de capa e de perfil. Também foi repensada a 

estratégia de comunicação do GECAP para as redes sociais. Investimos em publicações 

com fotos e na criação de eventos após vislumbrarmos que essas publicações tinham mais 

alcance e engajamento com o público. Nesse ano também inovamos ao utilizar como um 

novo recurso os GIFs, imagens em movimento que se tornaram muito populares na 

internet e ajudam a atrair atenção para eventos promovidos pelo grupo. 
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Analisando os aspectos gerais da página do GECAP no Facebook, percebemos 

que o perfil do público em relação ao gênero é bastante equilibrado, com 47% de fãs 

mulheres e 53% de fãs homens. É possível apontar, no entanto, um predomínio de público 

jovem, com idades entre os 18 e 24 anos (segunda e terceira colunas do Gráfico 2). Em 

relação a origem das curtidas da página, atesta-se a predominância de público oriundo do 

Rio Grande do Sul, que corresponde a 80.72% dos fãs. Em relação ao país de origem, 

96.6% do público é brasileiro. As informações completas estão ilustradas na Figura 2. 

 

Gráfico 2 – Perfil etário e de gênero dos fãs da página do GECAP no Facebook

 

Fonte: Facebook. 

 

Figura 2 – Origem das curtidas da página do GECAP no Facebook 

 

Fonte: elaboração própria, com dados fornecidos pelo Facebook. 
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Já com relação ao conteúdo veiculado, optamos por investir nas postagens com 

fotos, utilizando-as como recurso para enfatizar o assunto da postagem e atrair o público. 

Conforme o Gráfico 3, 57% do conteúdo publicado na página teve como suporte uma foto 

ou imagem. Em relação ao alcance, esse conteúdo garantiu 43% do alcance da página. O 

segundo meio mais utilizado foram os links, que corresponderam a 21% do conteúdo 

veiculado e foram utilizados para compartilhar notícias externas ou páginas do website 

do GECAP. Como já esperado, esse meio não teve um retorno satisfatório, 

correspondendo a apenas 9% do alcance obtido. O terceiro meio mais utilizado foi a 

criação de eventos, correspondendo a 16% das publicações, quando se tratava da 

divulgação ou promoção de alguma das atividades do GECAP/PECAP. Esse meio teve 

um desempenho muito superior, totalizando 40% do alcance obtido pela página. Assim, 

os eventos são um ótimo recurso na divulgação de atividades e encontros do grupo. Texto 

e vídeo foram recursos menos utilizados por não terem grande alcance. A nota também 

foi um recurso esporádico, que, devido ao seu conteúdo e ampla divulgação teve um 

alcance expressivo de 7%. 

 

Gráfico 3 – Tipo de publicações e alcance na página do GECAP no Facebook 

 

Fonte: elaboração própria, com dados fornecidos pelo Facebook. 
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Ao todo, a página do GECAP no Facebook teve 49 publicações. Destas, 19 foram 

a respeito do evento de extensão Café Defesa. As publicações são destinadas tanto a 

divulgação quanto a cobertura do evento. Conforme observa-se no Gráfico 4, a média de 

alcance por publicação foi de 393 pessoas. As publicações referentes ao projeto de 

extensão Repensando a África e o Oriente Médio (REAO), apesar de em número inferior 

que as do Café Defesa, obtiveram um alcance mais significativo. A média de alcance por 

publicação foi de 693 pessoas. Acreditamos que isso tenha se dado devido ao maior 

engajamento e número de compartilhamento das postagens a respeito do REAO. No 

gráfico, ainda podemos ver o alcance de outras publicações, referentes a outros projetos 

do GECAP. 

 

Gráfico 4 – Alcance das publicações da página do GECAP no Facebook de acordo 

com o tema 

 

Fonte: elaboração própria, com dados fornecidos pelo Facebook. 

 

Também com o intuito de complementar a estratégia de comunicação praticada 

no website e na página do GECAP no Facebook, o GECAP criou um canal no Youtube, 

onde armazena vídeos de palestras e vídeos de divulgação dos eventos do GECAP. Os 

vídeos também são reproduzidos e vinculados na página do GECAP no Facebook e no 

website. Espera-se ampliar o conteúdo deste meio nos próximos anos, de modo a 
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colaborar para a consolidação de um acervo e memória institucional dos eventos e 

palestras promovidos pelo grupo. 

Outra forma de comunicação muito importante para o grupo, que também sofreu 

remodelações e exigiu mais dedicação foram os e-mails. Através do endereço 

institucional do grupo, o gecap@ufsm.br, mantemos comunicação contínua com os 

participantes das atividades do GECAP. O e-mail, além de permitir uma comunicação 

direta, demonstrou ser também uma maneira de fidelizar o público. Com a gestão de uma 

lista de mailing e a confecção de um modelo de mailing para Gmail e para MailShimp, 

usamos dessa plataforma tanto para divulgação das atividades quanto para o contato 

posterior, como envio de certificados, envio de questionário de avaliação e contato geral 

com o público das ações do GECAP/PECAP.  

Para o desenvolvimento das ações do GECAP/PECAP também foi necessário um 

planejamento comunicacional no que diz respeito às artes gráficas, que foram 

confeccionadas tanto para divulgação virtual quanto para divulgação física, com os 

cartazes impressos. O trabalho gráfico vai desde a construção da identidade visual das 

ações de extensão até a elaboração completa de peças gráficas, como cartazes, folders, 

banners e artes para a internet. Em 2016, o GECAP/PECAP também produziu cartões de 

visita e modelos de slides padronizados para os membros do grupo. 

O trabalho de comunicação, além do planejamento de divulgação dos eventos, 

contempla sua execução, onde auxilia-se na recepção e no desenvolvimento de atividades 

multimídia, como registros fotográficos e audiovisuais e auxílio com apresentações. No 

pós-evento, a atividade de comunicação dedica-se a elaboração de uma nota sobre os 

encontros e a edição e divulgação das fotos e materiais audiovisuais. O conteúdo é 

reproduzido no website e na página do grupo no Facebook. 

De maneira geral, podemos concluir que o GECAP/PECAP teve sucesso nas 

atividades de comunicação e divulgação. A página do grupo no Facebook acabou sendo 

mais explorada e tendo mais conteúdo devido ao fato do website do grupo estar em fase 

de construção até agosto de 2016. Depois disso, este meio também passou a ser 

amplamente utilizado. No entanto, a partir dos questionários de inscrição e de avaliação 

das atividades, percebemos pelo relato dos participantes que o e-mail e o Facebook foram 

os meios de comunicação mais efetivos, devido à proximidade, pois permitem um contato 

direto com o público. Mas a comunicação física também foi muito importante, com um 

mailto:gecap@ufsm.br
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alcance significativo devido a divulgação através dos cartazes impressos e da 

comunicação oral, com indicação e colegas e amigos. 

 

Estrutura e inscrições 

 Cada ação de extensão submetida ao Programa de Extensão em Capacidade 

Estatal, Segurança e Defesa, possuía sua própria estrutura e método de recepção de 

inscrições. Nos relatórios específicos de cada atividade estão disponíveis mais 

informações. 

  

Público-alvo 

 As diversas ações vinculadas ao PECAP foram destinadas à sociedade civil e 

militar, em geral, além de pesquisadores, estudantes e egressos de cursos de graduação e 

pós-graduação, com interesses em debates sobre o Estado, Segurança e Defesa. Dessa 

forma, as atividades de extensão do PECAP obtiveram sucesso em relação ao seu público-

alvo uma vez que contaram com a participação de acadêmicos, tanto acadêmicos da 

UFSM quanto de outras universidades, além de participantes da sociedade civil, do setor 

militar e setor empresarial. 

 

Metodologia 

 As ações de extensão do Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança 

e Defesa (PECAP) seguiram metodologias próprias para sua execução, mas todas 

seguiam a metodologia geral do PECAP. A partir da interdisciplinaridade, da 

interprofissionalidade e da indissiociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, objetivou-se a 

realização de projetos, cursos, eventos e produtos a fim de incrementar o conhecimento 

compartilhado e o diálogo crítico entre academia, sociedade civil e setor público sobre as 

temáticas da Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. Além disso, procurou-se valer de 

seminários temáticos dialogados, grupos de discussão e dos meios digitais para os debates 

e compartilhamento de informações. 
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Cronograma 

 No Quadro 1 abaixo, pode-se visualizar o cronograma das atividades do Programa 

de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (PECAP) no ano de 2016: 

Quadro 1 – Cronograma das Atividades do PECAP 

PRAZO 

ATIVIDADES 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Jan- 

Fev/ 

17 

Registro das ações 

de extensão previstas 

para 2016/01 

X    

       

Registro das ações 

de extensão previstas 

para 2016/02 

    X    

   

Realização da ação 

“Repensando a 

África e Oriente 

Médio (REAO)” 

X X X X X X X X X 

  

Realização da ação 

“Oficina de Pesquisa 

em Relações 

Internacionais 

(OPRI)” 

X X X X X 

      

Realização da ação 

“Café Defesa” 
 X X X X X X X X 

  

Realização da ação 

“Oficina de 

Iniciação Científica 

do GECAP” 

     X X X X  

 

Concepção e 

desenvolvimento do 

website do GECAP 

X X X   

      

Manutenção do 

website do GECAP e 

divulgação contínua 

de conteúdo escrito e 

visual relacionados 

às atividades do 

PECAP  

   X X X X X X X X 
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Produção de 

relatório das ações 

de extensão 

desenvolvidas em 

2016, prestação de 

contas e divulgação 

dos resultados. 

    X  

  

 X X 

 

Plano de atividade dos bolsistas 

 Para a realização das ações de extensão do Programa de Extensão em Capacidade 

Estatal, Segurança e Defesa (PECAP), foi realizada uma seleção de duas bolsistas para 

auxiliar na gestão e na comunicação das atividades deste programa de extensão. O perfil 

desejado na seleção dos bolsistas compreendiam terem interesses nos debates teóricos e 

empíricos sobre Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, além de disposição para 

contribuir com a integração entre Universidade e sociedade. Além disso, visava-se as 

seguintes competências desejadas nos bolsistas: curiosidade científica, pró-atividade, 

engajamento social, conhecimentos prévios sobre debates relativos à Capacidade Estatal, 

Segurança e Defesa, e noções básicas de elaboração de projetos, textos e uso de 

ferramentas digitais.  

 Dessa forma, foram selecionadas as alunas Cecília Maieron Pereira (matrícula 

201230327) como assistente de gestão do GECAP/PECAP e a aluna Ana Luiza Vedovato 

Rodrigues (matrícula 201311076) como assistente de comunicação do GECAP/PECAP. 

Como preparação para as atividades, as bolsistas participaram do Curso de Formação em 

Extensão Universitária, cumprindo um pré-requisito da Pró-Reitoria de Extensão da 

UFSM. Da mesma forma, as bolsistas apresentaram um relatório das atividades 

desenvolvidas na Jornada Acadêmica Integrada (JAI), com apresentação de banner, 

realizada entre os dias 17 e 21 de outubro de 2016. O banner apresentado no 9º Fórum 

Extensão conta pode ser visualizado no Apêndice A. As atividades específicas realizadas 

pelas bolsistas são descritas a seguir: 

 

Atividades do Bolsista Assistente de Gestão do PECAP  

 Conforme previsto no projeto do PECAP, as atividades do bolsista de gestão do 

estiveram diretamente relacionadas ao suporte à gestão do PECAP e das ações a ele 

vinculadas. Entre as atividades realizadas, podem-se citar: (i) apoio na organização e 
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gestão das diferentes ações de extensão envolvidas no PECAP; (ii) suporte na 

estruturação e revisão de projetos e relatórios; (iii) apoio na implementação e no controle 

dos indicadores de avaliação dos resultados, e (iv) suporte na manutenção dos projetos e 

registro dos participantes das atividades de extensão no SIE. 

   

 

Atividades do Bolsista Assistente de Comunicação do PECAP 

 As atividades do bolsista de comunicação do PECAP estiveram diretamente 

relacionadas ao suporte à construção de produtos de divulgação vinculados à pesquisa e 

extensão do GECAP, inclusive as ações do PECAP. Entre as atividades podem-se citar: 

(i) assistência das tarefas de comunicação das diferentes ações de extensão envolvidas no 

PECAP; (ii) apoio na concepção e desenvolvimento do website do GECAP e na 

manutenção desta plataforma, com vistas à divulgação contínua de conteúdo escrito e 

visual relacionados às atividades do PECAP; (iii) suporte no desenvolvimento, editoração 

e publicação de material institucional, didático e de divulgação das ações de extensão do 

PECAP. 

 

Financeiro 

 O orçamento total do Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e 

Defesa (PECAP) pode ser visualizado no quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Orçamento total do PECAP (2016) 

BOLSAS 

Projeto Descrição Crédito Débito 

PECAP Recursos FIEX 6400,00   

PECAP Bolsas   6400,00 

 Subtotal 6400,00 6400,00 

DIÁRIAS 

Projeto Descrição Crédito Débito 

PECAP Recursos FIEX 500,00   

PECAP/Café Defesa Diárias Prof. Cepik   318,86 

PECAP/Afroriente Dárias Prof. Igor   85,38 

 Subtotal 500,00 404,24 
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PASSAGENS 

Projeto Descrição Crédito Débito 

PECAP Recursos FIEX 900,00   

PECAP/Café Defesa Passagens Prof. Cepik   394,56 

PECAP/Café Defesa Passagens Prof. Érico Duarte   204,00 

PECAP/Afroriente Passagens Profa. Carla Holand   204,00 

 Subtotal 900,00 802,56 

SERVIÇOS TERCEIROS 

Projeto Descrição Crédito Débito 

PECAP Recursos FIEX 1253,82   

PECAP/Café Defesa Gráfica   35,00 

PECAP/Café Defesa Hospedagem Cepik   159,49 

PECAP Cartões   105,00 

PECAP Carimbos e Gráfica    87,50 

PECAP/Café Defesa Hospedagem Andreuzza   159,49 

PECAP/Ciclo Yoruba Hospedagem Idowu   159,49 

PECAP/Ciclo Yoruba Alimentação   41,47 

PECAP/Ciclo Yoruba Alimentação   41,47 

PECAP 4 x Banners   140,00 

PECAP 158 x Folderes   237,00 

PECAP/Café Defesa/Ciclo Yoruba Gráfica   87,50 

 Subtotal 1253,82 1253,41 

        

 TOTAL 9053,82 8860,21 

 SALDO 193,61 

 

Mecanismos e resultados da avaliação 

 Os indicadores de avaliação do Programa de Extensão em Capacidade Estatal 

Segurança e Defesa buscaram avaliar as ações de extensão tanto em termos quantitativos 

quanto em termos qualitativos. Dessa maneira, estes indicadores podem ser visualizados 

no quadro abaixo:  
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Quadro 3 – Indicadores de Avaliação do PECAP | 2016

Categorias Indicadores de Avaliação REAO_2016 OPRI_2016 Afroriente_2016 Oficina de IC_2016 Oficina Yorùbá_2016 Café Defesa #1_2016 Café Defesa #2_2016 Café Defesa #3_2016 Café Defesa TOTAL_2016

Número de atividades desenvolvidas 3 5 18 7 3 1 1 1 3

Número de colaboradores 4 2 9 3 5 6 6 7 8

Número de colaboradores voluntários 2 0 7 0 2 3 3 4 5

Número de colaboradores remunerados 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Número de participantes inscritos 79 33 9 20 33 120 65 97 282

Número de participantes concluintes (parcialmente) 41 22 0 2 - - - - -

Número de participantes concluintes (totalmente) 7 14 9 4 21 93 46 80 168

Número de apresentadores e palestrantes 4 18 7 4 1 1 2 1 4

Número de entrevistados da UFSM - - 11 - - - - - -

Número de entrevistados externos - - 3 - - - - - -

Número de inscritos acadêmicos 63 33 - 19 28 58 32 47 137

Percentual de inscritos acadêmicos 88,73% 100,00% 100,00% 95,00% 87,87% 68,20% 68,10% 67,10% 67,85%

Número de inscritos acadêmicos UFSM 63 33 - 19 26 56 30 45 131

Percentual de inscritos acadêmicos UFSM 88,73% 100,00% - 95,00% 78,78% 60,60% 63,80% 64,20% 64,85%

Número de inscritos acadêmicos Outras Universidades 0 0 - 0 3 2 2 2 6

Percentual de inscritos acadêmicos Outras Universidades 0,00% 0,00% - 0,00% 9,09% 7,50% 4,25% 2,85% 2,97%

Número de inscritos da sociedade civil 8 0 - 0 4 12 7 9 28

Percentual de inscritos da sociedade civil 11,26% 0,00% 0,00% 0,00% 12,12% 14,10% 14,90% 12,90% 13,86%

Número de inscritos militares 0 0 - 1 0 11 5 5 21

Percentual de inscritos militares 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 12,90% 10,60% 7,10% 10,39%

Número de inscritos de empresas 0 0 0 0 0 4 3 9 16

Percentual de inscritos de empresas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 6,40% 12,90% 7,92%

Quantidade de conteúdo veiculado e divulgado nos meios de comunicação on-line 17 3 97 19 17 14 13 30 57

Site 2 0 2 1 2 2 5

Facebook 95 0 5 10 6 4 20

E-mail 0 19 10 3 5 24 32

Número de acessos ao website/facebook do GECAP e a materiais de divulgação das atividades do PECAP1737 677 31750 0 5160 3289 1674 2924 7887

Site 104 0 131 17 170 55 242

Facebook 31646 0 5029 3272 1504 2869 7645

Número de citações externas (mídia, redes sociais e textos acadêmicos) desses materiais 7 0 0 0 2 4 4 2 10

Onde?

0

0

Facebook ÌLÚ AKIN

Agenda UFSM (1), 

Site UFSM (1), Farol 

UFSM (1), Site CCSH 

(1)

Site UFSM (1), Farol 

(2), Facebook CCSH 

(1)

Site UFSM (1), 

Facebook CCSH (1)

Agenda UFSM (1), Site 

UFSM (3), Farol UFSM 

(3), Site CCSH (1), 

Facebook CCSH (2)

Avaliação do conteúdo das citações externas (mídia, redes sociais e textos acadêmicos) relativas às atividades do PECAPBom - 0 0 - - - - -

Quantidade de conteúdo veiculado e divulgado nos meios de comunicação físicos 10 10 0 0 12 10 17 12 39

Onde?

Prédio de 

Apoio, 

Prédio da 

Antiga 

Reitoria, 

Prédios 74-

A e 74-C

Prédio de Apoio, 

Prédio da Antiga 

Reitoria, Prédios 

74-A e 74-C

- -

Prédio de Apoio, 

Prédio da Antiga 

Reitoria, Prédios 74-

A e 74-C, Centro de 

Artes e Letras, 

Prédio 16 (curso de 

Letras)

Prédio de 

Apoio,Prédio da 

Antiga Reitoria, 

Prédio 74-A e 74-C

Prédio de Apoio, 

Prédio da Antiga 

Reitoria, Prédio 74-A 

e 74-C, ADESM, 

Prédio 17 (curso da 

Geografia)

Prédio de Apoio, 

Prédio da Antiga 

Reitoria, Pólo de 

Defesa

Prédio de Apoio, 

Prédio da Antiga 

Reitoria, Pólo de 

Defesa, Prédio 17 

(curso da Geografia), e 

ADESM.

Recepção efetivada em inscrição (meio mais eficiente 1)
Facebook Facebook/E-mail 0

E-mail

Divulgação no 

Facebook (evento)
Cartaz impresso

Divulgação no 

Facebook

Divulgação no 

Facebook

Divulgação no 

Facebook

Recepção efetivada em inscrição (meio mais eficiente 2)

0

0

Página do GECAP no 

Facebook

Divulgação no 

Facebook

Página do GECAP no 

Facebook

Indicação ou convite 

de colegas/amigos
Cartaz impresso

Comunicação

Alcance

Gestão
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 Conforme os indicadores apresentados acima, as ações realizadas no âmbito do 

Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (PECAP) 

contabilizaram um total de 39 atividades, entre encontros, programas e oficinas. Estas 

ações foram realizadas devido à ajuda e contribuição dos colaboradores, sendo destes 

aproximadamente 16 colaboradores voluntários e 3 colaboradores remunerados. 

 Como pode ser visualizado acima, houve um amplo alcance das atividades de 

extensão em relação ao público inscrito e participante das atividades de extensão do 

PECAP. Foram recebidas aproximadamente 456 inscrições para os projetos, cursos e 

eventos de extensão, dos quais cerca de 223 participantes concluíram as atividades. Além 

disso foram recebidos cerca de 35 apresentadores ou palestrantes para as ações do 

PECAP. Da mesma forma, pode-se perceber que grande parte dos inscritos para as 

atividades de extensão foram inscritos acadêmicos (aprox. 280 inscritos), dos quais 

grande parte eram acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria (aprox. 272 

inscritos). Contudo, as atividades do PECAP contaram com a participação de acadêmicos 

de outras universidades de Santa Maria e do Estado (aprox. 9 inscritos), bem como de 

representantes da sociedade civil (aprox. 40 inscritos), do setor militar (aprox.. 22 

inscritos) e do setor empresarial (aprox. 16). Dessa maneira, pode-se perceber que o 

PECAP atingiu seus objetivos em relação ao público-alvo, contanto com a participação 

de representantes de diversos setores. Além disso, o evento Café Defesa pode ser 

considerado o mais bem sucedido neste aspecto, pois atraiu a participação de um grande 

e variado público. 

 Em relação à divulgação das atividades do PECAP, houve um total de 210 

conteúdos veiculados nos meios de comunicação online. Destes, foram 5 publicações do 

site do GECAP, 120 postagens no Facebook e 61 e-mails enviados. Isso possibilitou um 

grande número de acessos ao site e ao Facebook do GECAP, totalizando respectivamente 

477 acessos e 44320 acessos. O total de acessos somou 47256. Da mesma maneira, a 

divulgação permitiu cerca de 19 citações externas, realizadas de modo geral no site da 

UFSM, na página do Facebook ÌLÙ AKIN, no site Agenda UFSM, no site Farol UFSM, 

no site CCSH UFSM e na página do Facebook do CCSH. Em relação aos meios de 

comunicação físicos, foram feitas 71 peças gráficas para divulgação. Estes cartazes foram 

divulgados no Prédio de Apoio Comunitário da UFSM, no Prédio da Antiga Reitoria da 
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UFSM, nos Prédios 74-A e 74-C, no Prédio 17 (curso da Geografia), Prédio 16 (curso de 

Letras, no Centro de Artes e Letras (CAL) e na Agência de Desenvolvimento de Santa 

Maria (ADESM). Dessa maneira, pode-se destacar que dentre os meios de comunicação 

utilizados pelo PECAP, a divulgação realizada pelo Facebook tem sido mais efetiva e de 

maior alcance de público, seguida pela divulgação por cartaz impresso e pelo site do 

GECAP. 

 

Registros e memória do projeto 

 No Anexo A está disponível o banner produzido pelas bolsistas do Programa de 

Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (PECAP) e apresentado na Jornada 

Acadêmica Integrada de 2016. 

  

Santa Maria, 18 de janeiro de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Igor Castellano da Silva 
Coordenador do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa - GECAP e do 

evento de extensão Café Defesa 
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APÊNDICE A – Banner apresentado na JAI 2016 
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APÊNDICE B – Arte gráfica para cartaz impresso da Oficina de Pesquisa em 

Relações Internacionais (OPRI) 
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APÊNDICE C – Arte gráfica para cartaz impresso da primeira edição do projeto 

Repensando a África e o Oriente Médio (REAO) 
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APÊNDICE D – Arte gráfica para cartaz impresso da segunda edição do projeto 

Repensando a África e o Oriente Médio (REAO) 
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APÊNDICE E – Arte gráfica para cartaz impresso do primeiro encontro do evento 

de extensão Café Defesa (2016) 
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APÊNDICE F – Arte gráfica para cartaz impresso do segundo encontro do evento 

de extensão Café Defesa (2016) 
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APÊNDICE G – Arte gráfica para cartaz impresso do terceiro encontro do evento 

de extensão Café Defesa (2016) 
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APÊNDICE H – Identidade visual para o programa Afroriente, vinculado ao 

projeto de extensão Repensando a África e o Oriente Médio (REAO) 
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APÊNDICE I – Reelaboração da identidade visual para a página do GECAP no 

Facebook 
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APÊNDICE J – Planejamento de imagens e distribuição de conteúdo para o 

website do GECAP  
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APÊNDICE K – Resultado final da página do website do GECAP 
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APÊNDICE L – Folders informativos sobre o GECAP/PECAP (frente e verso) 
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APÊNDICE M – Cartões de visita para membros e coordenadores do GECAP 
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APÊNDICE N – Modelo para banner de divulgação GECAP 

 

 


