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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Para a construção de uma cultura científica a extensão universitária constitui-se no 
caminho de aproximação entre a Universidade e a Sociedade. Isto se dá porque as diversas formas 
de extensão possibilitam a compreensão dos métodos utilizados para se produzir o conhecimento 
científico, disseminam noções dos conteúdos abordados pela Ciência e permitem o estabelecimento 
de relações entre a Ciência e a Sociedade. No projeto de extensão “Física: da Universidade à 
Comunidade” as ações desenvolvidas durante os últimos quinze anos têm buscado difundir o 
conhecimento científico e tecnológico; despertar a capacidade crítica através do interesse pelas 
questões relacionadas às Ciências; despertar o interesse por fenômenos observados no dia a dia. As 
metodologias empregadas envolvem aulas expositivas, contando com a monitoria de acadêmicos dos 
cursos de Física; oficinas de aulas experimentais sobre temas de Física aplicada ao cotidiano; 
oficinas sobre temas relacionados com Física que sejam apresentados no noticiário de jornais; 
preparação e apresentação de experimentos de Física, com participação dos acadêmicos, em 
lugares públicos. Com a realização da exposição de experimentos os aspectos principais para os 
quais buscamos chamar atenção são a divulgação de conhecimentos científicos e das aplicações 
tecnológicas que estão presentes em nosso dia-a-dia. Por ocasião da execução desta atividade 
contamos com a participação de alunos dos cursos de Física (Licenciatura e Bacharelado) e de 
bolsistas do projeto. Relativamente aos objetivos propostos podemos dizer que os mesmos têm sido 
atingidos em face da receptividade das atividades do projeto por parte da comunidade. O que temos 
como resultado principal é a cristalização do projeto de extensão “Física - da Universidade à 
Comunidade” como instrumento difusor do conhecimento científico através da exposição de 
atividades experimentais para o aprendizado da cultura científica. 
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