
5ª Sepex: Um espaço de socialização de saberes

De  14  a  17  de  setembro  de  setembro  de  2005  realizou-se  na  Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC a 5ª Sepex (Semana de Ensino, Pesquisa e
Extensão). Foi uma semana de intensa socialização do conhecimento; em quatro
dias circularam pelo evento mais de 45.000 pessoas da comunidade científica e
da sociedade geral. Houve 120 estandes interativos e 1870 painéis, incluindo os
painéis do XV Seminário de Iniciação Científica, que ocorreu em pavilhão paralelo
a SEPEX, além de atividades em mini-cursos. Mais de 100 escolas de diversas
localidades da Grande Florianópolis e de toda Santa Catarina visitaram a SEPEX.

A Revista Expressões Geográficas também se fez presente, e tentou percorrer o
labirinto borbulhante dessa gama de conhecimento espalhados num espaço que
mais  se  caracterizava  como  um  mosaico  do  saber.  Eram  “stands”  que  você
poderia tomar um chá feito na hora e aprender suas propriedades químicas com
crianças que se envaideciam de ter esta oportunidade, orgulhosas de seus feitos.

Mais  adiante  percebiamos  pessoas  embasbacadas  com  novos  saberes  e
informações.  Numa  outra  ponta  sons,  pessoas  perfiladas  para  mais  uma
apresentação  teatral.  Numa  rápida  virada  para  seguir  o  fio  de  Ariadne  deste
labirinto  de standes,  painéis,  pessoas sons,  cores mais assuntos:  Sem Terras,
olaria,  folclore,  rádio  pirata,  estereoscópio,  maquetes,  pesquisas  dos  mais
variados assuntos, arqueologia submarina, agroecologia....

A Revista Expressões Geográficas enaltece a iniciativa tendo em vista o caráter
democrático do evento,  particularmente com relação à tendência privatista  que
tem permeado diversos encontros científicos realizados no país. 

No ano em que a Universidade Federal de Santa Catarina comemora seus 45
anos de história, comprometida com a produção, sistematização e socialização do
saber em suas diferentes expressões, vem privilegiando ações concretas, de
modo a contribuir para a transformação da sociedade, considerando-a como
ponto de partida e de retorno do ensino e da pesquisa que desenvolve, numa
articulação estabelecida através das ações de extensão.

É nesta perspectiva que fica evidenciada a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, constituindo o tripé básico de nossa universidade.

Na busca da consolidação dessa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a
UFSC vem promovendo um evento onde reúne sem distinção, trabalhos
representativos desse tripé básico da universidade, que é a Semana de Ensino,
Pesquisa e Extensão - SEPEX.

Outro fato que surpreendeu foi a visitação ao site oficial do evento, que superou
as 80.000 visitas desde 2003. Em setembro o site atingiu seu record de visitação,
chegando a marca de 17.000 visitas por mês.
Em mais uma edição a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC
confirma a integração como lema principal, mostrando a produção da



Universidade Federal de Santa Catarina para a sociedade brasileira e integrando
seus diversos setores em um dos maiores eventos de ensino, pesquisa e
extensão do Brasil.

COMPARATIVO GERAL
NÚMEROS 1º

SEPEX
2º

SEPEX
3º

SEPEX
4º

SEPEX
Público Visitante 15.000 29.600 35.000 40.000
Trabalhos apresentados 735 1174 1340 1.738
Estandes 80 120 121 125
Posters apresentados 655 1054 1219 1.738
Minicursos oferecidos 58 103 147 118
Inscritos para os
minicursos 

1028 2327 2409 3.500

Escolas visitantes 25 83 114 80
Área do Evento (m2) 1200 2500 2950 3.292
Apresentações culturais 24 35 42 42
Visitação do website da
SEPEX 

6.585 8.432 18.877 44.643

Divulgação Dirigida
Escolas do Estado de Santa
Catarina

123 208 346 1.896

Universidades em SC 10 17 22 16
Universidades Federais
Brasil

26 34 41 50
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Veja mais: http://www.sepex.ufsc.br/


