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EXTENSÃO:  

Título: Oficina de Iniciação Científica Júnior do Colégio de Aplicação da UFS 

Resumo: A Oficina de Iniciação Científica Júnior do Colégio de Aplicação tem por 

objetivo ajudar a fornecer ao aluno da educação básica as orientações fundamentais que 

os permitam compreender o que é ciência, desenvolver a habilidade metódica da pesquisa 

científica e ter noções das regras básicas da sua exposição, seja oral ou escrita.  No 

entanto, a prática científica não é feita de qualquer forma, existem procedimentos, 

métodos de pesquisa e de exposição dos resultados. Além disso, a oficina também se 

destina a fornecer uma iniciação científica aos estudantes de Graduação e Pós-graduação 

que tenham dificuldades com a prática da pesquisa científica. Dessa maneira, a 

necessidade de tornar o ensino indissociável da pesquisa consiste em um paradigma da 

aprendizagem porque não se produz conhecimento sem pesquisa. Entretanto, a orientação 

do ensino como atividade meramente reprodutiva e não produtiva e reflexiva em termos 

científicos tem livre curso no Brasil principalmente na educação básica. Por sua vez, 

produzir conhecimento não deve ser uma atividade apenas do professor, mas também do 

aluno, sendo imprescindível que, desde a educação básica, seja motivado a problematizar 

o que observa ao seu redor e a tentar descobrir respostas para as suas inquietações. Nos 

cursos de Nível Superior a atividade de ensino e pesquisas são exigências, porém, os 

jovens acadêmicos, na maioria das vezes, ingressam nas universidades sem nenhuma 

espécie de formação científica adequada. O problema está no fato que a iniciação 

científica no Brasil ocorre sempre de forma tardia, devido ao fato de não existir na 

educação básica tradição de pesquisa, sobretudo, porque está alicerçada no ensino 

mimético e irreflexivo e não no incentivo à pesquisa científica. 

 

- OUTRAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO:  

Título: CODAP CONVIDA 

Resumo: Evento que objetiva trazer ao grande público debates e reflexões sobre temas 

relacionados à educação e à sociedade. Mais do que isso, intenta mostrar ao público 

acadêmico e não-acadêmico a necessidade sempre atual, através de palestras, 

conferências e debates, a de refletir, partilhar e problematizar discussões que envolvam o 

futuro da educação nas escolas e universidades brasileiras.  

 

Título: MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DOS 9os ANOS 

Resumo: Mostrar à comunidade em geral os resultados das pesquisas e práticas 

científicas realizadas no ano letivo pelos discentes dos 9os anos.  


