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Resumo: 

Introdução: A pesquisa científica e a extensão universitária são alguns dos pilares que 

sustentam uma universidade. A abordagem teórico-prática defendida pela extensão 

apresenta o objetivo de integração ensino-pesquisa, bem como apoio prático e científico 

à comunidade geral. Objetivo: Descrever a percepção de docentes, discentes e pessoal 

administrativo sobre a temática pesquisa e extensão universitária. Metodologia: Esta 

pesquisa caracteriza-se como descritiva, prospectiva com abordagem qualiquantitativa, 

realizada com alunos de licenciaturas, professores e pessoal administrativo ligado ao 

departamento de Educação de uma universidade pública do Estado do Amazonas. Foi 

elaborado questionário específico para a aplicação junto aos participantes. Os dados 

foram analisados mediante estatística simples, com cruzamento das variáveis 

investigadas. Resultados: Os resultados apontam para o entendimento dos participantes 

de que a pesquisa e extensão fazem-se necessárias para o desenvolvimento acadêmico. 

Verificou-se que 60,0% dos discentes, 85,0% dos docentes e 50,0% do pessoal 

administrativo concordam que pesquisas realizadas por meio de grupos de estudos 

contribuem para estimular o desenvolvimento do espírito crítico reflexivo e a 

capacidade laboral em equipe dos graduandos. Para 55,0% do pessoal administrativo, 

70,0% dos discentes e 90,0% dos docentes as atividades de extensão favorecem 

positivamente o processo ensino-aprendizagem e são interativas com a comunidade. 

Considerações finais: Nem sempre ter consciência da relevância da extensão 

universitária e da pesquisa científica dá vazão para que elas ocorram com qualidade, ou 

mesmo que sejam abraçadas e integradas de forma plausível pela instituição e seus 

integrantes. De uma forma geral, a valorização extensionista e em pesquisa é necessária 

para se atingir os objetivos pedagógicos e políticos da instituição universitária. Esta 

pesquisa suscita a necessidade de maior envolvimento de docentes, discentes e pessoal 

administrativo para as práticas extensionistas que resultem em produções científicas na 

construção do conhecimento bem como uma maior consciência de sua relevância.  
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