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Resumo: O projeto de extensão “Redes Interdisciplinares: desvendando as ciências exatas e 

tecnológicas” tem como objetivo fomentar e difundir as ciências exatas e tecnológicas junto a 

população do Vale do Taquari e arredores, oportunizando a formação cidadã dos estudantes 

universitários. As principais ações desenvolvidas são oficinas nas áreas de Ciências Exatas e 

Astronomia, incluindo sessões de observação do céu com planetário ou telescópio e, ainda, 

Mostras Científicas Itinerantes. Neste contexto, a formação discente para atuação como 

bolsista ou voluntário do projeto é fundamental, pois são os estudantes de graduação os 

mediadores principais das atividades de extensão. As ações e o marco teórico do Redes visam 

aproximar ensino, extensão e pesquisa, convergindo com o princípio da indissociabilidade que 

norteia a atuação universitária na contemporaneidade. No marco teórico, a noção de extensão 

como princípio de aprendizagem é um conceito de referência, articulado às noções de 

indissociabilidade e interdisciplinaridade como componentes do prisma da formação integral 

dos sujeitos. O conceito de indissociabilidade pressupõe uma visão de conhecimento 

sistêmica e interdisciplinar. Em torno dele, orbitam a extensão, o ensino e a pesquisa, como 

espaços que oportunizam a formação integral dos estudantes. Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho é analisar como a vivência de bolsistas e voluntários do Projeto Redes qualifica a 

formação dos mesmos enquanto estudantes de graduação. A hipótese de partida é que as 

vivências da extensão e a interação com a comunidade externa constituem-se como espaços 

de formação e de aprendizagem privilegiados. O material empírico que sustenta essa análise 

constitui-se do registro escrito dos bolsistas em diários de campo e relatórios anuais. Quanto à 

abordagem de pesquisa, trata-se de uma pesquisa qualitativa. A partir da análise do material, é 

possível perceber que a atuação na extensão proporciona uma série de vivências que 

contribuem para ampliar a formação acadêmica. Entre essas contribuições está a melhora na 

escrita formal e comunicação, no trabalho em equipe, na organização pessoal, na 

responsabilidade, na autoconfiança e nas relações interpessoais. Na extensão, bolsistas e 

voluntários vivenciam experiências no âmbito escolar (ensino), bem como em processos de 

investigação (pesquisa), contribuindo para o exercício futuro da profissão, pois esta exige 

constante atualização. Ainda, o contato com diferentes realidades externas à IES amplia a 

visão de mundo, oportunizando vivências de sensibilização, solidariedade e alteridade.  
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Contextualização  

 

Historicamente, a extensão universitária transitou por diferentes papeis, desde o 

assistencialismo, passando pela prestação de serviços, até a difusão dos conhecimentos 

produzidos na academia junto às comunidades de inserção das universidades (FORPROEX, 

2012). Com novas demandas e novos desafios colocados em tempos emergentes, se 

interpondo à missão central educadora da universidade, a Extensão amplia seu espaço de 

atuação e seu papel estratégico como dimensão da ação universitária para a transformação 

social (SOUSA SANTOS, 2004). Nesse cenário e nessa evolução de papeis, atualmente a 

Extensão é concebida como princípio de aprendizagem (SÍVERES, 2008, 2013; ALMEIDA e 

SAMPAIO, 2010). A extensão, segundo essa perspectiva, releva-se potencial para a 

construção de sentidos, significados e para a interação dialógica entre os saberes da 

universidade e os saberes populares, para a ressignificação da relação entre teoria e prática e 

para a transformação do mundo da vida (ALMEIDA E SAMPAIO, 2010). Portanto, junto a 

uma dimensão epistemológica inovadora e que contrapõe os princípios positivistas e 

dicotômicos que ainda sustentam as práticas acadêmicas, advém da concepção e da finalidade 

da Extensão Universitária uma dimensão política, “que contribua para a construção de pessoas 

mais humanizadas, comprometidas com o mundo da vida, com posturas éticas relevantes e 

consistentes”, visto que “a universidade ocupa um lugar imprescindível para transformações 

necessárias no mundo da vida por meio da construção, desconstrução e reconstrução de 

conhecimentos ” (ibid., p.34). 

Nesse contexto, em 2015 é iniciado na Univates, o projeto de extensão Redes 

Interdisciplinares: desvendando as Ciências Exatas e Tecnológicas”
4
, por meio do qual são 

oferecidos espaços que oportunizam a formação integral dos estudantes universitários e cujo 

objetivo principal é a divulgação e educação científicas das comunidades envolvidas nas 

diferentes ações. É nesta perspectiva que este artigo versa sobre as vivências de bolsistas e 

voluntários do Projeto Redes no que se refere a sua formação enquanto estudantes de 

graduação. 

O projeto Redes surge a partir da unificação de outros projetos menores, mas que 

tinham ações e público alvo semelhantes. Suas ações estão voltadas principalmente para a 

divulgação científica, a interdisciplinaridade e a alfabetização e educação científicas no que se 

refere a área das Ciências Exatas. Nele são desenvolvidas oficinas que envolvem raciocínio 

lógico, atividades experimentais de Ciências e de Astronomia, atividades que envolvem o uso 

de tecnologias, como tablets e computadores, além de observações do céu por meio de um 
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planetário móvel ou pelo uso de um telescópio. Também são organizados e desenvolvidos até 

três eventos pelo Redes: a OMU (Olímpida de Matemática da Univates) e a Feira de Ciências 

Univates , que este ano está em sua primeira edição na modalidade estadual.  Outro evento, 

em parceria com o projeto de pesquisa “Tendências no Ensino”, é o Aprender 

Experimentando. Além dessas ações, ainda, são organizadas Mostras Científicas Itinerantes, 

com duração de um  ou dois dias, que ocorrem uma vez por mês em escolas que se 

inscreveram para tal (BERGMANN et al, 2016; GONZATTI et al, 2017a).  

Atuam no projeto 13 professores, 08 como colaboradores vinculados aos Programas 

de Pós-graduação em Ensino, Ensino de Ciências Exatas e Ambiente e Desenvolvimento; 

cinco deles mais diretamente envolvidos com as ações. Ainda, o Redes conta com 09 

bolsistas, sendo 07 deles estudantes de graduação e 02 da educação básica (bolsas PIBIC 

Junior, contemplados via edital da Feira de Ciências 2017), além de 15 voluntários. As ações 

do projeto acontecem semanalmente na IES e uma vez por mês, em média, em escolas ou 

espaços destinados a atividades com cunho educativo, como feiras de ciências, feira do livro, 

entre outros. Todas as atividades são desenvolvidas pelos bolsistas e voluntários envolvidos 

no projeto, sempre com o acompanhamento de um professor responsável. Portanto a interação 

dialógica entre os diferentes sujeitos envolvidos: estudantes universitários, docentes e 

comunidade fica evidente nas ações desenvolvidas. 

Nesse contexto, e considerando-se a premissa de que a formação dos estudantes de 

graduação ocorre em múltiplos espaços, sendo ressignificada e ampliada pelas vivências que 

extrapolam a sala de aula (dimensão do ensino), este trabalho tem como objetivo analisar 

como a vivência de bolsistas e voluntários no âmbito de um projeto de extensão qualifica a 

formação dos mesmos enquanto estudantes de graduação. O contexto de estudo está 

delimitado aos bolsistas e voluntários do projeto Redes, portanto, trata-se de um estudo de 

caso. A hipótese inicial é a de que as vivências da extensão e a interação com a comunidade 

externa constituem-se como espaços de formação e de aprendizagem diferenciados. O 

material empírico que sustenta essa análise constitui-se do registro escrito dos bolsistas em 

diários de campo e relatórios anuais. Quanto à abordagem de pesquisa, trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que prioriza a diversidade e a complexidade dos dados e seu conteúdo.  

 

Marco teórico  

 

O projeto Redes baliza suas ações e seus processos de avaliação e investigação em 

uma matriz teórica na qual se articulam os conceitos de indissociabilidade entre ensino, 

extensão e pesquisa; interdisciplinaridade; educação e divulgação científicas em espaços não 



 

 

formais e a extensão como um princípio de aprendizagem. Especificamente neste trabalho, em 

que nos propomos a analisar os impactos da extensão na formação dos estudantes 

universitários, a noção de extensão como princípio de aprendizagem é um conceito de 

referência (SÍVERES; 2008; 2013; ALMEIDA e SAMPAIO, 2010).  

Inicialmente, é importante salientar que as ações do Redes se caracterizam como 

atividades de educação não formal, ainda que boa parte delas ocorra em espaços 

institucionalizados como a universidade ou em escolas. Para sustentar tal opção, reportamos à 

Langhi e Nardi (2009), que analisam a natureza dessas ações no contexto da divulgação 

científica. Tais autores definem que as atividades de educação não formal possuem certa 

intencionalidade, podem ter maior ou menor nível de articulação com as atividades no âmbito 

do ensino escolar, mas não assumem caráter continuado em termos curriculares e não têm 

compromisso direto com a avaliação em nível escolar.  

No que concerne à interdisciplinaridade, o projeto Redes, em seu escopo, tem como 

propósito aproximar os diferentes campos de conhecimento das Ciências Exatas e, ainda, 

promover diálogos com áreas como as ciências humanas, destacando o caráter complexo e 

sistêmico do conhecimento (GARCÍA, 1998; CARBONELL, 2002).  

A interdisciplinaridade sustenta o projeto Redes em duas perspectivas: como princípio 

epistemológico e como princípio metodológico. Como princípio epistemológico, a 

interdisciplinaridade expressa e evidencia a natureza sistêmica e complexa do conhecimento e 

da Ciência, definindo-os como produtos culturais e historicamente construídos (JAPIASSU, 

1976; CARBONELL, 2002). Sob outro ângulo de análise, é possível e necessário evocar a 

perspectiva sistêmica e complexa do paradigma interdisciplinar e percebê-la como desafio 

teórico-metodológico em uma práxis de Extensão Universitária que precisa dialogar com a 

comunidade e com o mundo da vida (SÍVERES, 2008; ALMEIDA e SAMPAIO, 2010).    

Como princípio metodológico, o caráter interdisciplinar se manifesta tanto nos 

movimentos de aproximações multi e interdisciplinares que estão sendo construídos nas ações 

do Redes quanto no necessário aprimoramento dessas ações. Nessa abordagem, as oficinas 

são concebidas em torno de temas e não de componentes curriculares, como: separação de 

misturas, fenômenos elétricos, astronômicos ou térmicos, reações químicas, interações da 

radiação com a matéria, são alguns objetos de estudo que atenuam as fronteiras disciplinares. 

Para mais detalhes de como o Redes vivencia e explora a interdisciplinaridade, sugere-se 

consultar Gonzatti et al (2017b).  

Por último, no que tange à indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa, 

optamos por uma metáfora na qual este princípio pode ser considerado como um prisma, que 

nos fornece diferentes visões de um mesmo fenômeno. Dependendo do ângulo de observação, 



 

 

percebemos diferentes aspectos, mas todos são complementares e necessários para 

compreender o fenômeno na sua totalidade e complexidade. Concebido como um princípio 

síntese da produção de conhecimento (PUHL, 2016), a indissociabilidade está associada a 

uma perspectiva epistemológica sistêmica e complexa, admitindo diferentes formas de 

atuação e diferentes espaços da universidade e da comunidade como lócus de produção de 

saberes. Em torno dele, orbitam a extensão, o ensino e a pesquisa, como espaços que 

oportunizam a formação integral dos estudantes.  

Mirando esse prisma na atuação das universidades, percebemos que ensino, pesquisa e 

extensão são dimensões complementares que deveriam ser valorizados igualmente como 

eixos da formação estudantil. No entanto, percebemos que, apesar do êxito de muitos projetos 

de pesquisa ou de extensão, e do bom desempenho de muitos cursos de graduação na 

dimensão do ensino, essas três dimensões ainda apresentam uma frágil conexão entre si no 

que se refere à formação dos estudantes. A resistência (de muitas universidades) e a 

indefinição legal (em relação à curricularização da extensão, meta dos 10%) são indicadores 

do quanto ainda os elementos da tríade da indissociabilidade precisam promover diálogos 

mútuos e aproximações teórico-práticas.   

Sob essa perspectiva de análise, retornamos à hipótese inicial deste trabalho, de que a 

extensão oportuniza espaços privilegiados de formação, promovendo simbiose de saberes, 

contato com “o mundo da vida” (ALMEIDA e SAMPAIO, 2010), e, portanto, é ela própria 

espaço para produção de conhecimento e objeto de investigação. Em suma, o conceito de 

extensão como princípio de aprendizagem, articulado às noções de indissociabilidade e 

interdisciplinaridade, são os componentes basilares do prisma da formação integral dos 

sujeitos, que extrapola a visão de formação centrada no paradigma da racionalidade técnica. 

Na próxima seção, evidenciamos como é a práxis extensionista no âmbito do projeto Redes e 

destacamos como se dá a formação dos estudantes por meio das experiências vivenciadas. 

 

A formação dos estudantes universitários no contexto do redes 

 

A universidade como um ambiente de formação possui o intuito principal de transmitir 

e produzir diferentes formas de conhecimento, oferecendo para os alunos uma modalidade 

que não se restringe a apenas um ensino mecânico e teórico. Sendo assim, uma universidade 

geralmente propõe e desenvolve diversos projetos acadêmicos – de pesquisa ou extensão, que 

oportunizam aos estudantes espaços diversos da sala de aula como espaços de aprendizagens. 

No caso deste trabalho, o projeto sob análise é um projeto de Extensão, o “Redes 

Interdisciplinares”, desenvolvido na Univates (universidade comunitária do RS).  



 

 

No que diz respeito à formação no âmbito deste projeto, ela ocorre em diferentes 

dimensões (HUNEMEIER et al, 2017). Inicialmente, ocorrem formações sobre os temas das 

diferentes oficinas, capacitando os estudantes do ponto de vista conceitual e didático; em 

segundo lugar, ocorrem formações, por meio de leituras, debates e sínteses individuais, acerca 

dos diferentes referenciais teóricos do projeto. Geralmente, quando iniciam novos bolsistas, 

são indicadas leituras básicas sobre educação não formal, divulgação científica e 

interdisciplinaridade, além de subsidiá-los com materiais sobre as oficinas mais demandadas 

nas ações com a comunidade.  Cabe destacar, ainda com base em Hunemeier et al (2017), a 

formação em “ação”, ou seja, reconhece-se que, ao atuarem como mediadores em diferentes 

contextos comunitários, os estudantes – bolsistas ou voluntários – estão em processo de 

formação: 

 

Ser bolsista de extensão é a oportunidade de um estudante graduando de nível 

superior vivenciar atividades muitas vezes restritas à docência. Em outras palavras, 

discentes que atuam na extensão universitária têm espaço para experimentar as 

funções ligadas ao ensino, na ótica do professor. O bolsista, sendo responsável por 

planejar, desenvolver e conduzir as oficinas se vê no papel oposto ao usual no 

processo de ensino. [...]Portanto, podemos afirmar que a prática é um espaço 

privilegiado de formação. Temos que lidar com imprevistos, com situações reais, 

com diferentes perfis de escola e de alunos, faixas etárias. Estar ali, coordenando e 
mediando situações de aprendizagem, é oportunidade ímpar de aprendizagem. 

(HUNEMEIER et al, 2017, p.31-32). 

 

Desse excerto, emerge a dimensão do ensino em articulação com a extensão, à medida 

que as atividades com foco em divulgação científica e qualificação das Ciências Exatas 

exigem, dos mediadores, o exercício de papeis e o desenvolvimento de habilidades típicos da 

docência, ainda que as atividades de extensão configurem-se, principalmente, como atividades 

de educação não formal (LANGHI e NARDI, 2009).   

Ainda na dimensão da formação em ação, destaca-se as Mostras Científicas Itinerantes 

(MCI). Nesses eventos há a realização de diferentes modalidades de oficinas, desde a 

realização de experimentos, passando por jogos de raciocínio lógico e uso de aplicativos 

computacionais, até sessões no planetário, todas acontecendo simultaneamente. Tanto na 

própria UNIVATES quanto nas escolas, os bolsistas auxiliam em tais oficinas, com a 

preparação e organização dos materiais e apresentações para os alunos, difundindo 

conhecimento.  

Além disso, os bolsistas do projeto ajudam na organização de eventos como a Feira de 

Ciências Univates e as Olimpíadas Matemáticas, realizando feitos como efetivação de provas, 

agendamentos, envio de e-mails, atendimento do telefone, escritas em artigos, organizações 

de trabalho e apresentações em seminários e eventos científicos da área.  



 

 

O intuito do projeto é demonstrar para os alunos que as Ciências Exatas, normalmente 

um campo visto como mais complicado, não se restringem ao ensino teórico que eles estão 

habituados, mas sim que são capazes de aprender através a realização de práticas dinâmicas e 

diferenciadas. Nesse processo, os estudantes de graduação, mediadores das situações de 

ensino não formal das oficinas, ressignificam suas aprendizagens e suas percepções sobre as 

Ciências Exatas.  

Realizando todas essas atividades, os estudantes de graduação que atuam como 

bolsistas no projeto, também se beneficiam, ampliando seus conhecimentos nas áreas 

envolvidas e desenvolvendo uma maior habilidade de comunicação e uma boa dinâmica entre 

o grupo, havendo constante realização de trabalho em equipe na oferta de reuniões, oficinas, 

estudos em grupo, leituras individuais e escritas acadêmicas. Dessa forma, há a reflexão de 

como a vivência dos bolsistas no projeto Redes influenciará a sua formação e atuação como 

futuros profissionais em meio de ensino formal e não formal (GONZATTI et al, 2017c).  

Perante tantas atribuições o crescimento pessoal do bolsista é uma decorrência  

positiva, sendo aprimoradas diferentes habilidades, como: a capacidade de organização; o 

senso de responsabilidade; o saber da integração entre o meio acadêmico e a sociedade; a 

união entre a prática e a teoria; a autoconfiança e aperfeiçoamento em lidar com o público e o 

meio social; o aumento de foco e amadurecimento (BERGMANN et al, 2017). Os bolsistas do 

projeto Redes também desenvolvem sua empatia e paciência, necessárias quando lidam com 

crianças e adolescentes. 

 

Achados de pesquisa 

 

Nesta seção, será apresentada uma análise parcial dos questionários respondidos pelos 

bolsistas (jan/2018), enfocando três questões do questionário, a saber: questão 3, na qual foi 

solicitada uma autoavaliação da atuação como monitor nas atividades com o público; Questão 

10, que questionou-os sobre a importância da extensão para a formação dos estudantes e a 

questão 13, que propôs que refletissem sobre aprendizagens e conhecimentos adquiridos nas 

atividades do Redes. O número de respondentes, na ocasião, foi de 09 estudantes, todos 

bolsistas do projeto à época. As respostas de cada questão são automaticamente agrupadas na 

ferramenta Questionário do Google. Para a análise, buscamos, em um primeiro momento, 

evidenciar respostas convergentes ou similares em termos de conteúdo e de aspectos 

destacados a partir da percepção dos respondentes. Os respondentes foram identificados como 

B1, B2, Bn, pois não foi exigida sua identificação ao responderem o questionário.  



 

 

Na questão 3, onde foi solicitada uma autoavaliação da atuação dos bolsistas como 

monitores, destacou-se entre as respostas uma autoavaliação satisfatória, onde os bolsistas 

declararam que durante a mediação nas oficinas houve uma boa interação com os alunos e 

domínio no conteúdo e em sua explicação. Consideram, também, que o equilíbrio entre a 

descontração e a seriedade é adequado, e os graduandos afirmaram ter uma boa comunicação 

com os alunos e seus colegas. Alguns mencionam uma certa insegurança em algumas oficinas 

e maior apropriação em relação a outras, indicando a atuação com os pares e o rodízio nas 

atividades como uma forma de superar isso.  

Dessas respostas, depreende-se que ocorre um processo de reflexão e comparação com 

um parâmetro desejável em relação à atuação como mediadores de situações de 

aprendizagem; possivelmente, o trabalho com os pares, a inserção dos professores 

orientadores nas atividades e as formações “sobre” as oficinas constituíram um referente 

importante para esta análise.  

Referindo-se à importância da extensão para sua formação (questão 10), os bolsistas 

alegaram que as atividades referentes ao projeto auxiliam tanto em sua formação profissional, 

como pessoal, possibilitando vivências enriquecedoras a partir da interação social que é 

ocasionada.  A perda de inibição, a aquisição de habilidades de comunicação, destacando a 

desenvoltura para falar perante ao público, novos aprendizados, desenvolvimento de trabalhos 

grupais, aumento em habilidades de pesquisa e sistematização de materiais, desenvoltura de 

escrita, evolução do raciocínio e assimilação de novas responsabilidades são alguns elementos 

destacados pelos respondentes. Além disso, também é comentado sobre as oportunidades 

proporcionadas para os bolsistas, que contam como experiências para a vida toda. A seguir, 

apresentamos duas respostas (B2 e B6), que são representativas dos elementos acima 

destacados.  

 

O estudante, por estar na universidade, deve procurar interagir com várias pessoas 

com diferentes pensamentos, a fim de ampliar o aprendizado. A extensão 

universitária, por fazer com que o estudante interaja com muitas pessoas diferentes, 

facilita esse processo (B2). 

A extensão universitária é de grande importância na formação dos estudantes, pois 

proporciona uma expansão de realidade e oportunidades de novas visões de mundo, 

além de ajudar os estudantes a serem mais proativos e líderes nas atividades que 

venham a desempenhar ao longo de sua graduação e ao longo de sua vida. (B6). 

 

Nota-se que as contribuições da extensão para a formação dialogam com os resultados 

apresentados em estudos anteriores, no mesmo contexto (HUNEMEIER et al, 2017), e em 

contextos diversificados e mais gerais (SÍVERES, 2013). Ademais, a ampliação das visões de 

mundo, “a expansão de realidade”, a liderança, são diferenciais destacados por Almeida e 

Sampaio (2010) quando se mergulha no mundo da vida por meio da extensão.  



 

 

Por último, apresentamos a análise da questão 13, onde os bolsistas evidenciam suas 

principais aprendizagens e conhecimentos adquiridos no projeto Redes. Nesta questão, 

percebe-se uma diversidade de conhecimentos e habilidades, que convergem para saberes 

técnicos, conceituais, procedimentais e atitudinais. Complementarmente, os respondentes 

destacaram ganhos e aprendizagens tanto em nível intrapessoal quanto interpessoal. Portanto, 

podemos supor que as vivências da extensão são significativas para a tão almejada formação 

integral dos sujeitos. O excerto destacado sintetiza a miríade de aprendizagens que emergiu 

dessa questão: 

 

 A atuação como bolsista no Redes me proporcionou uma série de experiências 

importantes para a evolução pessoal e profissional. Me oportunizou a absorção e o 

aperfeiçoamento de conhecimentos de determinadas áreas; me mostrou a 

importância de uma postura, uma desenvoltura e uma comunicação adequadas 

diante de estudantes de diferentes faixas etárias, bem como perante explanações em 

público; me provou o quão é indispensável ter um bom relacionamento 

interpessoal; contribui no meu autoconhecimento e no senso crítico; me tornou uma 

pessoa mais resiliente” (B1) 
 

Por último, mas não menos importante, é possível perceber, subjacente às respostas, a 

indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa como uma forma de vivenciar e integrar 

conhecimentos por meio da contextualização e da interação dialógica com as comunidades: 

 

Destacaria principalmente a troca de realidade que acontecem nas ações do projeto 

redes, pois nós bolsistas e estudantes saímos do nosso ambiente universitário e 

entramos num ambiente diferente em meio a comunidade e essa experiência 

proporciona uma troca de saberes e conhecimentos muito grande e enriquecedora 

para todos nós. (B5) 

Eu expandi meus conhecimentos em matemática, astronomia, ciências, física. 
Aprendi a escrever melhor, a me comunicar melhor. A me apresentar melhor. (B6) 

Acredito que devido a diversidade de atividades que a extensão realiza, de 

atendimento ao público à pesquisa e desenvolvimento de artigos, os alunos ao longo 

de sua jornada adquirem um leque extenso de habilidades que o (sic) ajudarão em 

sua formação, alguns exemplos: confiança e desenvoltura para falar em público e 

apresentar trabalhos, trabalho em equipe, responsabilidade, habilidades de 

pesquisa e sistematização de materiais, entre outros. (B3) 

 

São depoimentos significativos. Falam por si próprios. Nas entrelinhas, sentimos um 

encantamento com e por meio da extensão universitária. Vemos transformação e superação. 

Além disso, como o bolsista B5 destaca (mas também evidenciado em outros depoimentos), a 

extensão é dialógica porque proporciona trocas de saberes e enriquece a todos que com ela se 

envolvem.  

 

Conclusões  

 



 

 

A partir do registro escrito dos bolsistas em relatórios anuais (anos base 2017), foi 

possível identificar diferentes aprendizagens e contribuições proporcionadas pela extensão, 

reforçando a importância desta na qualificação da formação discente. Entre essas 

contribuições está a melhora na escrita formal e comunicação, desenvolvimento de 

competências, no trabalho em equipe, na organização, na responsabilidade e na autoconfiança. 

Atuando ativamente nas oficinas, o bolsista e o voluntário podem aprimorar a sua formação 

com experiências no âmbito escolar, contribuindo para a sua formação discente e para o 

exercício da sua profissão, pois esta exige constante atualização e habilidades diversificadas. 

Ainda, o contato com diferentes realidades externas à universidade amplia a visão de mundo e 

os torna mais sensíveis como seres humanos. Outra perspectiva evidenciada a partir da análise 

é a integração de experiências de ensino e pesquisa no espaço da extensão universitária, 

consistente com a premissa de que a indissociabilidade sinaliza um princípio síntese de 

produção e ressignificação de conhecimentos (PUHL, 2016).  

Convergente com a premissa de partida e com a conceituação atual da Extensão 

Universitária como espaço de aprendizagem (SÍVERES, 2008; 2013), a análise parcial 

apresentada neste trabalho destaca o potencial da extensão como espaço de transformação de 

sujeitos - os estudantes universitários, neste estudo de caso -, mediadores das diferentes 

atividades desenvolvidas no âmbito de um projeto com foco na divulgação científica e 

qualificação do Ensino de Ciências Exatas. Extrapolando essa análise, e apontando categorias 

emergentes que serão apresentadas em trabalhos futuros, os impactos da extensão vão além 

disso (SOUSA SANTOS, 2004). Oferecem novas perspectivas e acesso a novos 

conhecimentos também para as comunidades, fortalecendo a missão transformadora e 

educadora das universidades. 
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