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Resumo: A legislação brasileira define que uma instituição de educação superior para ser 

considerada uma universidade deve garantir a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão universitária. Mas, como, na prática, as universidades brasileiras têm conseguido o 

entrelace desse tripé? O princípio a partir do qual as universidades existem, a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, as tem sustentado equitativamente? Três 

décadas da promulgação da Constituição Federal aos nossos dias, as Instituições de Ensino 

Superior desenvolveram mecanismos para viabilizar e harmonizar esses três percursos do 

cotidiano acadêmico em um só. No locus dessa discussão, apresenta-se o Núcleo de Pesquisa 

e Extensão Universitária (Nupe), do Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Campus I, 

da Universidade do Estado da Bahia, cuja finalidade regimental é estruturar e coordenar as 

atividades de Pesquisa e Extensão, bem como, incentivar e divulgar a produção cientifica. O 

Nupe/DCET-I foi criado no ano de 2012 e desde então tem ampliado suas ações por meio do 

apoio às pesquisas e às atividades de Extensão do citado Departamento. Suas atividades são 

entendidas, legalmente, como a interação da universidade com a sociedade, a promoção e 

estímulo às atividades sócioculturais, a socialização do conhecimento acadêmico e a presença 

da Universidade no contexto histórico da sociedade, propiciando o exercício permanente da 

cidadania. A discussão é entender se o Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de 

Ciências Exatas e da Terra – I tem atendido à sua finalidade precípua de ser um espaço em 

que a teia formada pela Pesquisa e pela Extensão universitária dão sustentação ao Ensino. 

Deseja-se refletir sobre o Nupe/DCET - I, no sentido de perceber se o Nupe tem sido agente 

do ser/fazer-se instituição universitária para a Universidade do Estado da Bahia consolidar-se 

como tal. O trabalho, aqui apresentado, foi realizado a partir de pesquisa documental, 

bibliográfica e chega a conclusões de que o Nupe vem desenvolvendo seu papel institucional, 

mas que ainda há uma longa caminhada a ser perseguida em seu cotidiano no sentido de que 

ao entrelaçar a Pesquisa e a Extensão sustenta a Universidade apoiando o Ensino, de 

graduação e de Pós-graduação. 
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É certo, no meio universitário brasileiro, que a Universidade tem que primar por ações 

que visem amalgamar o Ensino, a Extensão e a Pesquisa, pois desde a Constituição Federal de 

1988 e a Lei de diretrizes e bases da educação nacional de 1996 que ser universidade requer 

um tratamento indissociável desses três pilares da educação superior, fazendo com que essas 

instituições tentem empreender por vieses educacionais, extensionistas e de pesquisa 

acadêmica. Mas até que ponto isso tem realmente acontecido? O que as diferencia? Elas estão 

realmente seguindo aos ditames legais? É com a finalidade de refletir sobre essas questões, 

em especial no Departamento de Ciências Exatas e da Terra, do campus I, da Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb), por meio das ações empreendidas e/ou apoiadas pelo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão – Nupe. 

Para tanto, o presente artigo se divide em três seções: a primeira seção apresenta uma 

breve trajetória da consolidação do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão a partir da Constituição 

Cidadã de 1988 e seus reflexos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. A 

segunda seção traz uma reflexão sobre a Extensão universitária e o atual Plano Nacional de 

Educação vigente desde 2014 com previsão até 2024. A terceira seção apresenta o caminho 

metodológico intitulada O Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de Ciências 

Exatas e da Terra – Nupe/DCET 1 – e seus entrelaces com o Ensino. Nela estão presentes os 

dados coletados nas duas jornadas acadêmicas de Pesquisa e Extensão Universitária (Japex) 

ocorridas em 2016 e 2018 e a respectiva análise. 

 

Enfoque constitucional do tripé ensino, pesquisa e extensão  

 

Com o fim do governo militar, em 1983, o País começa a empreender a marcha em 

prol da redemocratização. Poucos anos depois, em 1988, é promulgada a Constituição Federal 

que procurou reunir os anseios da sociedade por liberdade para o exercício pleno da 

cidadania, justiça social e democracia. Esse documento traz em si um caráter inovador ao 

ressaltar a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial às 

universidades, mas, no entanto, devem-se atentar para o fato que suas atividades fins sejam, 

de forma indissociável, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. (CF. art. 207). 

Esse texto legal inova, não só na autonomia didático-pedagógica, administrativa ou de 

gestão (pois fazem parte da vocação universitária, como instituição de vanguarda do 

conhecimento, autogerir-se), mas inova ao acrescentar ao Ensino e à Pesquisa, a Extensão, e 

acrescenta a Extensão de forma inter-relacional com o Ensino e a Pesquisa. Não se trata 

somente de oferecer cursos de Extensão, promover na comunidade atividades de Extensão, 

mas promover em forma de Extensão resultados de pesquisas e usar metodologias de Ensino 



 
 

para que essas informações cheguem à comunidade como conteúdo, técnicas e inovações de 

fácil assimilação. 

Os constituintes não apenas tornaram a Extensão universitária obrigatória, mas, 

também, possível ao permitir que instituições de educação profissional e tecnológica 

pudessem receber das instituições de fomento recursos para implementar atividades de 

Extensão e inovação. 

 

Art. 213. (...) (...) § 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e 

fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação 

profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. 

 

Esses requisitos constitucionais para Extensão universitária passaram a ter vida e vigor 

com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - (LDBEN 9394/96). Os 

artigos 43 a 57 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tratam especificamente do 

Ensino Superior. Composto por graus e Programas, o Ensino Superior finaliza a estrutura da 

Educação formal iniciadq com a educação infantil. 

Para fazer face as necessidades do Ensino Superior da sociedade brasileira do final da 

década de 1980, o legislador pensou em uma estrutura Universitária formada por cursos e 

programas que desenvolvessem atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão que perpassassem 

por toda a sua estrutura e não se limitasse apenas ao espaço de cursos de Extensão como pode 

ser verificado no quadro anterior. Para tanto, as discussões sobre a curricularização da 

Extensão são tão importantes. 

A educação Superior se divide em cursos e programas. Os cursos podem ser de 

graduação (com oferecimento regular) (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogos); cursos 

sequenciais (formação Específica ou complementação) e cursos de Extensão que são de 

caráter social e podem ser oferecidos a qualquer momento em atenção às especificidades da 

comunidade (externa ou interna) que a instituição de ensino assiste. Os programas se dividem 

entre os de pós-graduação stricto-sensu (Mestrados acadêmicos e profissionais; doutorados e 

pós-doutorado) e os de lato-sensu (especialização). 

O capítulo 4 da atual LDBEN inicia apresentando a finalidade do Ensino Superior no 

Estado brasileiro. E em atenção à indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, o 

legislador destaca as seguintes finalidades:  

 

Art. 43. (...) (...) VII – promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

 



 
 

As instituições de Ensino Superior (IES) são constrangidas a sair do “ostracismo 

científico” e deixar de estar a serviço da formação das elites para compartilhar com a 

comunidade saberes produzidos pelas pesquisas e difundidos em salas de aula por meio do 

ensino. Esse processo não tem sido fácil pala maioria das IES e tem se tornado um grande 

desafio e um aprendizado para uma legião de professores das mais variadas áreas do 

conhecimento. Além de criar, promover, resgatar e cultivar a cultura nacional, regional e local 

com todas as suas especificidades, as instituições devem promover na comunidade onde está 

inserida meios para divulgar e difundir resultados encontrados e discutidos por meio dos 

grupos de estudos e pesquisas das instituições de Ensino e Pesquisa. 

 

Art. 43. (...) (...)VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 

educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 

de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de Extensão que 

aproximem os dois níveis escolares. 

 

Além de deixar o “castelo de marfim” as IES, principalmente aquelas que trabalham 

com formação de professores, são convocadas a se aproximarem das escolas de educação 

básica para contribuírem, de forma prática e objetiva, as necessidades formativas. Seja 

contribuindo para a formação continuada dos profissionais já formados ou formando 

profissionais que atendam às necessidades enfrentadas. Tanto na formação continuada quanto 

na formação inicial, a Extensão universitária é uma ferramenta ideal para se alcançar os 

sujeitos em suas necessidades por dois motivos: (I) menor rigor quanto a burocracia 

institucional e (II) atende à demanda por especificidades. 

Para atender a temas e problemas socialmente relevantes na perspectiva científico e 

cultural e nos espaços local, regional e nacional, as universidades são caracterizadas como 

instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior. E 

nesse sentido, tanto a Pesquisa quanto a Extensão são elementos fundamentais para formação 

de quadros de excelência (LDBEN, art. 52). 

Quanto a autonomia universitária já assegurada pela Constituição Federal, a Lei de 

Diretrizes e Bases assegura, Art. 43. (...) (...) III – estabelecer planos, programas e projetos de 

pesquisa científica, produção artística e atividades de Extensão, além de autonomia didático-

científica para elaboração de programas e atividades de Extensão. 

 

A extensão universitária e o plano nacional de educação  2014-2024 

 

Dezoito anos depois de aprovada a Lei 9394/96, foi aprovado o Plano Nacional da 

Educação em vigor, aprovada para o período de 2014 a 2024 (PNE Lei 13005/2014). Em suas 



 
 

diretrizes para o Ensino Superior constam três metas que utilizam como estratégia ações de 

Extensão, são elas: 

 

QUADRO 1 - PNE – as metas 12 a 14 e suas estratégias 

META ESTRATÉGIA 

Meta 12- elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total 

de créditos curriculares exigidos para a graduação 

em programas e projetos de Extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e 

ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 

cento) doutores.  

Fomentar a formação de consórcios entre instituições 

públicas de educação superior, com vistas a 

potencializar a atuação regional, inclusive por meio 

de plano de desenvolvimento institucional integrado, 
assegurando maior visibilidade nacional e 

internacional às atividades de ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas 

na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 

(vinte e cinco mil) doutores. 

Promover o intercâmbio científico e tecnológico, 

nacional e internacional, entre as instituições de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Fonte: PNE 2014-2024. 

 

A estratégia relacionada à Meta 12: assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de Extensão 

universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

Uma das ações recorrentes que começam a ser adotadas por diversas universidades em todo o 

País é a curricularização da Extensão que funciona com a utilização de 10% carga horaria das 

disciplinas de Ensino em atividades de Extensão. A grande dúvida para muitos, 

principalmente para os professores de que já contam com percentual de sua disciplina com 

atividades práticas, incluir mais um percentual com atividades de extensão em atividades que 

não sejam equiparadas às atividades práticas já desenvolvidas. 

Essas ações são resultantes de um longo período de discussão e amadurecimento no 

entorno do tema pelo Fórum Nacional de pró-reitores de Extensão (FORPROEX) que já 

buscavam “estabelecer princípios norteadores para a implementação e flexibilização 

curricular e da indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão.” (FORPROEX, 2016. p. 8). 

A estratégia relacionada à Meta 13: fomentar a formação de consórcios entre 

instituições públicas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, 

inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior 

visibilidade nacional e internacional às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Um bom 

exemplo de consórcio ou aliança estratégica para promover o desenvolvimento científico é o 

da parceria entre Institut des Sciences Analytiques (ISA) da Université Lyon 1, Centre 



 
 

Nationale de La Recherche Scientifique (CNRS) e a Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), no sudeste da Bahia para a criação do Instituto de Pesquisa e Análises Físico-

Químicas (IPAF/UESC). Esse instituto conta ainda com parcerias da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e do CNPq. 

 

GRÁFICO 1 - aliança estratégica para criação de um instituto de pesquisa 

 
FONTE: SANTOS, 2014, p. 187. 

 

Esse é um típico caso de instituições que se agrupam em uma aliança estratégica, para 

alcançar objetivos que sozinhas teriam mais dificuldades de alcançar, como é o caso da 

criação do IPAF. Essa aliança conta com três instituições de Ensino e Pesquisa: UESC, 

UFMG e ISA; e três instituições de fomento: CAPES, CNPq e CNRS. (SANTOS, 2014. 

p.187). 

A estratégia relacionada à Meta 14: promover o intercâmbio científico e tecnológico, 

nacional e internacional, entre as instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa estratégia 

está diretamente relacionada ao processo de internacionalização do Ensino Superior e deixa 

clara que não envolve apenas o Ensino e a Pesquisa, mas destaca a importância da Extensão. 

Nesse sentido, ninguém melhor que o ex-reitor da Universidade de Salamanca, professor 

Ignácio Berdugo (2014): 

 

Para uma instituição se internacionalizar, ela deve estar capacitada para transpor as 

fronteiras culturais, políticas e econômicas, além de poder atuar em parceria com 

outras universidades e centros de pesquisa para ampliar e aperfeiçoar o resultado do 

ensino e da pesquisa, bem como reforçar as relações da Universidade com as 

sociedades e a valorização dos projetos de extensão. Isso requer estruturas 

organizadas, como a criação de escritórios que deem suporte ao aluno migrante e 

pesquisadores ou centros de pesquisa especializados no estudo de outros países. 

Além disso, o ensino precisa assegurar uma mobilidade do conhecimento, 

possibilitando que um profissional formado em instituições brasileiras possa atuar 

também em outros países, dentro de sua área de formação. (BERDUGO, 2014 p.26) 

 

Ao levantar as contribuições da mobilidade acadêmica internacional diante da riqueza 

de sua abordagem interdisciplinar, percebe-se, de forma clara e evidente, que se trata de uma 

atividade que encerra atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociável, pois 



 
 

o estudante ou pesquisador em mobilidade acadêmica internacional que estuda e faz pesquisa 

em uma universidade estrangeira, se envolve com várias atividades consideradas para o seu 

currículo como atividades extensionistas como aprimoramento do idioma, minicursos para o 

aperfeiçoamento das atividades acadêmicas além de todo aprendizado promovido pela cultura 

local. Toda experiência adquirida e acumulada ao longo do período da mobilidade, pode 

reverter-se em valores acadêmicos e práticas profissionais de melhor qualidade. 

Todo esse movimento, contudo, busca desenvolver a dimensão reflexiva da 

universidade. Segundo Carneiro (2007. p. 504), o desenvolvimento dessa dimensão favorece 

o enriquecimento da consciência e um despertar par mudanças significativas no universo 

acadêmico tanto com relação a cultura quanto a atitudes que acabam despertando 

compromissos para redução 

 

das desigualdades sociais, respeito aos direitos humanos e ao exercício ativo de uma 
cidadania local, nacional e planetária produzindo cinco hábitos de convergência 

pessoal e social: 

a –Educação avançada para trabalhar conhecimentos, atividades e valores; 

b – Educação avançada para aperfeiçoar competências voltadas ao labor; 

c – Educação voltada para produzir, via pesquisa, conhecimentos novos; 

d – Educação avançada para aprimorar a qualidade de vida, ou seja, para transformar 

conhecimento em realidade; e 

e – Educação avançada para promover o desenvolvimento sustentável. 

 

O núcleo de pesquisa e extensão do departamento de ciências exatas e da terra – 

nupe/dcet – i e seus entrelaces com o ensino 

 

Na Bahia, além de algumas universidades federais e privadas, existem quatro 

universidades mantidas pelo Governo do Estado, a saber: Universidade Estadual de Feira de 

Santana (Uefs - 1976), Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb - 1980), 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb - 1983) e a Universidade Estadual de Santa Cruz 

(Uesc - 1991), ordenadas por ano de criação. 

A Uneb é uma universidade multicampi formada por 29 Departamentos (unidades 

organizacionais de Ensino) distribuídos em 24 campi (correspondendo a 24 municípios). Em 

seu âmbito estrutural a Uneb apresenta, entre outros órgãos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Ensino de Pós-graduação (PPG) e a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) que são responsáveis 

pela Pesquisa e pela Extensão, respectivamente, sendo o Departamento de Ciências Exatas e 

da Terra – campus 1, o ambiente deste trabalho. 

O Departamento de Ciências Exatas e da Terra – DCET I, foi criado pela lei que 

reestruturou a Uneb Lei Estadual n.º 7176, de 10 de setembro de 1997 e tem, atualmente, 

nove cursos de graduação os quais são: Licenciatura em Química, Licenciatura em Física, 



 
 

Engenharia Civil, Design, Urbanismo, Jogos Digitais, Sistemas de Informação, além de dois 

programas de pós-graduação em Química Aplicada e em Física. 

Nesse cenário, a criação do Nupe do DCET - I foi aprovada pelo Conselho 

Universitário (Consu) da Uneb, pela Resolução nº 730 de 2009, juntamente com o seu 

Regimento Interno, no entanto só veio a funcionar a partir do ano de 2012, como órgão 

consultivo do Departamento e “tem por finalidade incentivar estruturar, coordenar, 

sistematizar e divulgar as atividades técnicas, didáticas e científicas, nas áreas de Ensino, 

Pesquisa, Extensão”. (Uneb, 2012, art.82, p. 49). O que lhe dá o status de instância que 

representa a PPG e a Proex no Departamento, contribuindo com as decisões nas áreas de sua 

competência. 

Tendo sido coordenado, até o momento, por 4 professores com doutorado, tem à frente 

desde 2015 uma mulher com mais quatro colaboradores (servidores técnicos administrativos): 

1 estudante de graduação em Sistemas de Informações e 3 profissionais com nível superior, 

sendo 1 com especialização em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão, 1 com 

especialização em Gestão pública e 1 mestrando do Programa do Mestrado Profissional 

Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (Gestec). 

Essa equipe é gestora de quatro projetos de Extensão (com um monitor
3
, cada) que 

ajudam a amparar suas ações, a saber: 

1. Produzir e compartilhar: Uma estratégia de Extensão para encurtar a distância entre 

escolas públicas – da região do Cabula - e a produção acadêmica da UNEB (monitora 

do curso de Comunicação Social – Relações públicas); 

2. Inglês instrumental nível básico (monitor do curso de Letras com Inglês); 

3. Apoio a publicações científicas do Departamento de Ciências Exatas e da Terra – 

Campus I (monitor do curso de Sistemas de Informações); e, 

4. II Jornada Acadêmica de Pesquisa e Extensão Universitária (monitor de Engenharia de 

produção civil). 

O número total de projetos já submetidos
4
 ao Sistema Integrado de Planejamento

5
 

(SIP) entre Ensino, Pesquisa e Extensão é 695 e, desde a criação do Nupe – DCET I, as 

atividades desenvolvidas submetidas aos editais internos da Uneb têm crescido, como é 

possível ver nas informações resumidas nos gráficos e quadros a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 O monitor se dedica ao projeto por três ou quatro horas por dia. 
4 Só foram considerados os projetos (concluídos ou em andamento) com cadastro completo. 
5 Todo projeto para concorrer a algum tipo de financiamento da Uneb deve ser cadastrado no SIP. 



 
 

 

GRAFICO 2 

 
Fonte: Relatórios Nupe, 2012 – 2018 (até 28/09/2018). 

 

GRÁFICO 3 - Curso(s) e projetos6 desenvolvido(s) no DCET I – 2012/2018 

 
Fonte: Relatórios Nupe, 2012 – 2018 (até 28/09/2018). 

 

Destaque-se que os cursos com maior número de projetos de Extensão com bolsa de 

Monitoria são Engenharia da Produção Civil e Urbanismo, sendo seguidos pelo curso de 

Química. Vale destacar que os cursos mais recentes no DCET – I são Jogos digitais e 

Licenciatura em Física, o que talvez explique sua baixa participação nos editais. 

Analisando o gráfico a seguir pode-se verificar que o quantitativo de bolsas de 

Extensão oscilou no período, tendo crescido mais significativamente no período de 2015 a 

2017, ficando estabilizado em 2018. 

                                                             
6 Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI). 
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GRÁFICO 4 - Evolução do número de bolsas de extensão oferecidas 2012 - 2018 

 

Fonte: Relatórios Nupe, 2012 – 2018 (até 28/09/2018). 

 

Como nem todo projeto possui bolsa, destaque-se que atualmente existem 154 projetos 

cadastrados no SIP, entre Ensino, Extensão e Pesquisa e seus entrelaces. 

O Nupe é responsável, também, pela gestão da revista digital do DCET 1: Terra et 

Sardio
7
 e de dois editais internos de monitoria de Extensão lançados pelo Nupe em agosto de 

2017 e abril de 2018 e que foram responsáveis pelo aumento no número de projetos de 

Extensão amparados com Monitoria. O Edital 013/2017 foi o primeiro que o Nupe lançou, 

sendo uma ação inovadora dentro da Uneb, o que foi possível pela destinação de verba do 

DCET – I para fazer face à manutenção das bolsas dos monitores. 

Em janeiro de 2016, a coordenação do Nupe submeteu o projeto da Jornada 

Acadêmica de Pesquisa e Extensão ao Edital Proex 008/2016, com a finalidade de estabelecer 

um espaço de divulgação da produção dos pesquisadores e extensionistas do DCET I, bem 

como incentivar o surgimento de outros projetos nas áreas abordadas pelas discussões da 

jornada. Com tema geral: A Extensão Universitária Interligando a Pesquisa e o Ensino a 

Japex. de 22 a 24 de agosto de 2016, teve mais de 400 inscrições, com 130 trabalhos, entre 

comunicações orais, palestras, minicursos, oficinas e pôsteres. Vale destacar que houve a 

participação de duas organizações (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM e a 

empresa Torch Engenharia) que apoiaram o evento oferecendo alguns serviços (no caso da 

CBPM) e cursos que foram sorteados entre os estudantes (no caso da Torch Engenharia). 

A Japex, em 2016, teve suas atividades realizadas a partir dos seguintes eixos 

temáticos: 

 

 

 

                                                             
7 http://revistas.uneb.br/index.php/terrae 
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QUADRO 2 - Eixos e ementas da JAPEX 2016 

Eixos Ementa 

Eixo 1 - A Extensão 

Universitária: da teoria à 

prática. 

Trata sobre projetos, vivências e/ou pesquisas que apresentem a relação entre a 

teoria e a prática extensionista. 

Eixo 2 - Articulando a 

Pesquisa e o ensino 

Abordam a articulação entre a Pesquisa e o Ensino na perspectiva em que se 

complementam e se auto alimentam, fortalecendo a tríade de sustentação da 
universidade. 

Eixo 3 - A Extensão como 

prática de Pesquisa 

Apresenta resultados (parciais ou finais) das pesquisas aplicadas na intervenção 

social no interesse da sociedade. 

Eixo 4 - As práticas 

docentes na Extensão 

Destacam as práticas docentes em seus aspectos metodológicos ou pedagógicos 

que enfatizem a articulação dos componentes curriculares de graduação ou de pós-

graduação, com a Extensão universitária. 

Fonte: JAPEX, folder, 2016. 

 

Como destaque do evento, citem-se a palestra de abertura ministrada pelo Prof. 

Dr, Jean-Claude Régnier, da Université Lumière Lyon 2 - França, e o oferecimento dos 

prêmios, ao final do último dia do evento, na forma de corujas confeccionadas em pedra 

sabão, oferecidas pela Japex ao melhor trabalho para cada eixo temático, com a parceria da 

CBPM. A participação do público (interno e externo) e o total de atividades se apresenta de 

forma resumida na Tabela. 

Ao final do evento, ficou decidido que seria bianual. Assim, em 2018, o Nupe submeteu 

projeto para o edital 017/2018, do DCET – I, para ter um monitor na área de Sistemas de 

Informação para colaborar com a preparação da II Japex, cujo tema foi “Fortalecendo os 

grupos de Pesquisa e os núcleos de Extensão” e em abril do mesmo ano, o Nupe concorreu ao 

edital nº 046/2018 da Proex, para fazer face aos demais gastos da II Japex que aconteceria nos 

dias 20 a 22 de agosto. 

A partir de reuniões com a comissão de organização da jornada decidiu-se ampliar 

a abrangência temática da Japex, inserindo três novos eixos temáticos: 

QUADRO 2 - Eixos e ementas da JAPEX 2018 

Eixos Ementa 

Eixo 5: As Eixo 5: 

Tecnologias. Educação e 

Saúde 

Estimular a realização de trabalhos e projetos que disseminam o espírito 

inovador e apoiam o desenvolvimento intelectual, de forma a contribuir com os 

processos de Propriedade Intelectual, voltados para as áreas de Educação e 
Saúde. 

Eixo 6: Interdisciplinaridade 

em Pesquisa e Extensão 

Universitária 

Neste eixo serão recepcionados trabalhos que tratem de reflexões, discussões 

sobre a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como resultados de 

pesquisas ou de ações extensionistas desenvolvidas e já concluídas. 

Eixo 7: Fortalecimento da 

Pesquisa e pós-graduação na 

Universidade 

Este eixo recepcionará propostas de trabalhos científicos que discutam a 

Pesquisa e a pós-graduação no contexto atual, considerando o Sistema nacional 

da Pós-Graduação (SNPG) e o impacto na avaliação das universidades, bem 

como resultados de pesquisas desenvolvidas e já concluídas no âmbito dos 

programas de pós-graduação stricto sensu. 

Fonte: JAPEX, folder, 2018. 

 



 
 

Desde a primeira edição do evento foi criado o sítio www.japex.uneb.br para 

promover a jornada, além de gerenciar as inscrições. A palestra de abertura da II Japex foi 

ministrada pelo Dr. Javier Nurman da Universidad Autónoma de Paraguay, além da 

participação de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da 

Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual de Santa Catarina e da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, tendo marcado presença participantes de diversos 

departamentos da Uneb nas atividades do evento. Na II Japex, houve a participação ativa da 

Pós-graduação, cujas coordenações participaram da comissão organizadora e comitê científico 

do evento, o qual avaliou, com a ajuda de colaboradores externos, os trabalhos submetidos à 

jornada. 

 

TABELA 1- Indicadores da JAPEX 

 

Fonte: Relatórios Nupe. 

 

Pelo já relatado, é percebido que as ações do Nupe têm abrangido acompanhamento de 

projetos e de eventos, além do gerenciamento de bolsas de monitoria e de bolsistas de 

iniciação científica, englobando ações envolvendo os sete cursos do DCET – I. 

 

Considerações finais 

 

A determinação legal quanto à indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão universitária inquietou-nos refletir se na prática se a Uneb, por meio do NUPE do 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Campus 1, tem conseguido o entrelace desse 

tripé. E trinta anos da mais recente Constituição Federal, o Nupe, com apenas seis anos, tem 

cumprido sua finalidade ao estruturar e coordenar as atividades de Pesquisa e Extensão, bem 

                                                             
8 Foram agrupados em uma exposição sobre hidráulica tendo em vista a natureza dos trabalhos propostos. 

Metas/atividades 
Indicadores 

2016 2018 

Participantes 400 549 

Expositores 86 14 

Palestrantes 3 4 

Mesas redondas 4 5 

Oficinas 6 6 

Minicursos 5 7 

Prêmios 4 7 

Redes colaborativas 1 3 

Pôsteres 13 10 

Parcerias 2 3 

Cine Ciências - 3 

Relato de Experiência  - 5 

Produto Acadêmico Desenvolvido em Sala de Aula8  - 7 

Roda de conversa - 3 



 
 

como, incentivar e divulgar a produção cientifica, promovendo a interação da comunidade 

acadêmica com a sociedade e pesquisadores de outras instituições, sendo agente do ser/fazer-

se instituição universitária para a Universidade do Estado da Bahia consolidar-se como tal. 

Porém, há a ser feito para promover o entrelace da Pesquisa e da Extensão em busca de 

sustentar a Universidade apoiando o Ensino, de graduação e de Pós-graduação. 
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