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RESUMO: Na Universidade Federal do Amazonas existem quatro modalidades de extensão universitária: Projeto 

de Iniciação a Extensão (PIBEX); Programa de Atividade Curricular de Extensão (PACE); Ligas Acadêmicas 

(LACAD) e Programa de Ensino Tutorial (PET). No período 2017-2018 foram aprovados noventa (90) projetos pela 

Pró-Reitoria de Extensão da UFAM, os quais buscam atender as deficiências e necessidades da educação no 

Estado do Amazonas. Dentre estes, destaca-se o projeto PIBEX 001/2017 intitulado “Exposição de rochas 

sedimentares e minerais do Departamento de Geociências da UFAM em escolas de Ensino Médio de Manaus”, 

continuidade de projetos anteriores na mesma área, como os PIBEX 068/2014, 075/2015, 028/2016. Estes 

visaram difundir conhecimentos de geologia em escolas de Manaus, por meio de cursos, exposições, oficinas e 

palestras; além de capacitar os alunos envolvidos com treinamentos de práticas e procedimentos laboratoriais da 

área de Sedimentologia. O presente projeto foi dividido em cinco etapas: A etapa 1, consistiu na organização do 

acervo de amostras de rochas e minerais, verificação de instrumentos e materiais do laboratório para a realização 

de atividades anuais em sua infraestrutura. A etapa 2 foi uma seleção dos exemplares mais didáticos e atrativos 

para exposição: rochas com fósseis, rochas de matéria-prima utilizada para fabricação de utensílios do dia-a-dia 

(minérios de ferro, alumínio, cobre, etc.), conglomerados, seixos de várias litologias, além de exemplares de 

rochas da Bacia Sedimentar do Amazonas. Na etapa 3 ocorre a realização das palestras em sobre temas de 

geociências abordados nas escolas, como conceitos e definições de ciclo das rochas, pedologia e importância do 

solo, tectonismo, vulcanismo e formação de bacias. Estes conceitos são dados principalmente dentro das 

disciplinas de Ciências, Geografia, Química e Biologia. É apresentado aos estudantes e professores quanto a 

infraestrutura do curso de Graduação em Geologia, e dos métodos de seleção (vestibular) na UFAM. São feitos 

também convites para a realização de excursões. Durante o ano, os alunos acompanham atividades práticas de 

disciplinas e pesquisas, auxiliando principalmente alunos de pós-graduação da área de Geologia Sedimentar. A 

etapa 4 é a finalização das atividades, elaboração do relatório final, apresentação das propostas de renovação e 

continuação do projeto PIBEX, além da participação e divulgação em eventos. Como resultado de uma 

continuidade de atividades, criou-se rotatividade de alunos do curso integrando o projeto, desde o primeiro PIBEX 

executado no Laboratório de Sedimentologia em 2014, treze alunos já integraram a equipe. Alguns destes após a 

conclusão do projeto no qual estavam envolvidos, buscaram em seguida projetos de Iniciação Científica (PIBIC), 

estágio curricular, e alguns já colaram grau e fazem pós-graduação ou integram o mercado de trabalho. A ideia de 

continuidade e expansão foi positiva, pois já ocorreram visitas e exposições em outros municípios vizinhos de 

Manaus, como Iranduba/AM. Houve um aumento de escolas beneficiadas, algumas solicitam renovação da 

parceria por mais de um ano. Para os alunos esta experiência foi fundamental no desenvolvimento de valores 

profissionais como ética e responsabilidade, essências ao profissional de Geociências, graças aos coordenadores 

que apoiam a iniciativa de extensão universitária no Estado do Amazonas. 
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