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Resumo: A função da Universidade é formar profissionais capacitados em 
diferentes áreas, para contribuírem com a transformação social através do seu 
exercício profissional. Essa formação é perpassada por aprendizagens que 
estão para além da sala de aula. Ultrapassando os limites do ensino, tais 
aprendizagens podem ser articuladas aos pilares da pesquisa e da extensão. 
Estas três dimensões trabalhadas de forma indissociável permitem à 
Universidade enxergar o perfil do profissional que está formando. Em 2020, 
com a pandemia provocada pelo COVID-19, tais dimensões foram afetadas, 
sendo necessário repensar sobre esta indissociabilidade. Como fazer, ensino, 
pesquisa e extensão em meio ao isolamento social? Em resposta a este 
questionamento, surgiram modelos emergentes que mostraram que manter 
esta interrelação é possível. Este trabalho objetiva relatar uma experiência que 
possibilitou o elo entre atividades de ensino, pesquisa e extensão no curso de 
Pedagogia da Universidade Regional do Cariri, durante o período pandêmico. 
Assim, trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, utilizando 
por técnica o relato de experiência. O ensino foi desenvolvido através das 
atividades de monitoria acadêmica na disciplina de Didática; a pesquisa de 
Iniciação científica através do projeto Docência universitária e práticas 
pedagógicas em licenciaturas da URCA: Narrativas Discentes. E a extensão foi 
realizada a partir do curso: Docência, Leitura e Experiências de si. Todos os 
três projetos são orientados pela mesma professora e buscaram articular suas 
atividades, fortalecendo o vínculo entre os três pilares da Universidade. 
Percebeu-se assim que a indissociabilidade destes três elos além de fortalecer 
a interação entre os bolsistas, ajuda a Universidade a cumprir sua função de 
formar para além da sala de aula universitária. Além disso, a iniciativa 
favoreceu o desenvolvimento de aspectos dialógicos, vivenciados a partir da 
colaboração e companheirismo entre os bolsistas ao realizarem de forma 
indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Esta experiência vem sendo 
fundamental para o enfrentamento e a ressignificação deste tempo pandêmico. 
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