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APRESENTAÇÃO 

O grande desafio que se impõe à educação em nosso país é, sem dúvida, a 

universalização de uma educação escolar de qualidade e, nesse contexto, a formação de 

profissionais competentes para atuarem na sociedade é missão da Universidade Federal 

da Paraíba. 

Em 2013 a Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Graduação realizaram 

mais um Encontro Unificado com o objetivo de fortalecer a indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, socializar e dar visibilidade as experiências desenvolvidas 

na UFPB, por meio dos já consolidados Encontros dos Programas Acadêmicos. 

A partir desse mosaico de experiências discentes, docentes e educacionais, 

acerca do saber-fazer das práticas pedagógicas, esses encontros se intensificam 

apontando objetos de estudos imbuídos da necessidade de conhecer mais de perto os 

processos de construção do conhecimento que fundamentam as ações concretas 

realizadas dentro e fora da Universidade. 

          O XIV ENEX e o XV ENID contaram com a apresentação e avaliação dos 

trabalhos realizados neste ano pelos estudantes bolsistas e colaboradores, orientados e 

acompanhados por professores e técnicos da UFPB, vinculados ao Programa de Bolsas 

de Extensão – PROBEX, Programa de Apoio à Extensão – PROEXT e Fluxo Contínuo 

da Extensão – FLUEX, Programa de Monitoria, Programa de Licenciatura – 

PROLICEN, Programa de Educação Tutorial – PET e Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência – PIBID. A realização desses eventos integrados proporciona à 

comunidade acadêmica um espaço para conhecer o que se faz, como são feitos os 

trabalhos nesses programas, e seus impactos, permitindo, dessa forma, que possa ser 

feita uma avaliação sobre as ações da universidade tanto nos aspectos acadêmicos, 

quanto nos sociais.  

É com grande satisfação que apresentamos os anais destes dois eventos com os 

trabalhos organizados nas oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos 

Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho, no formato de 

Resumo Expandido, resultantes da apresentação de 646 pôsteres no ENEX e ? pôsteres 

no ENID, perfazendo um total de ? trabalhos.  Além dos resultados positivos auferidos 

durante a realização destes eventos, promovendo a socialização e a interação entre os 

projetos acadêmicos desenvolvidos na UFPB, estes anais darão uma maior perenidade e 

visibilidade a estes resultados. 
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