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Com a suspensão das atividades presenciais no 
Campus da UEFS, desde o final do mês de março, 
devido ao atual contexto da ameaça de contágio pelo 
Novo Coronavírus, medidas de prevenção foram 
adotadas pela sua Administracão Superior para 
enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Nesse novo cenário, muitas atividades de Extensão 
precisaram adaptar sua comunicação com a 
comunidade, intuito de manter o diálogo com o público 
atendido pelas mesmas. Através de canais virtuais e da 
realização do trabalho remoto, serviços, informações e 
atividades acadêmicas extensionistas tem sido 
realizadas por Programas, Projetos e Cursos 
cadastrados na PROEX a fim de manter a relação 
dialógica da Universidade e a sociedade.
Nesse sentido, a PROEX divulgou as atividades/ações 
nas redes sociais e na página inst i tucional 
www.proex.uefs.br, informando à comunidade o 
trabalho desenvolvido no âmbito da extensão 
universitária, ao tempo que  propaga a produção 
acadêmica de docentes, discentes e técnicos 
universitários durante o distanciamento social imposto 
pela pandemia. 
Desde o início das atividades desenvolvidas 
remotamente foram registradas na PROEX mais de 
140 ações/atividades nas áreas temáticas da extensão 
universitária: Cultura, Direitos Humanos, Educação, 
Educação e Tecnologia, Meio Ambiente,  Saúde, Saúde 
e Trabalho, Tecnologia, Tecnologia e Produção e 
Trabalho.

Durante os meses de abril, maio e junho, diversos 

docentes submeteram atividades de extensão à 

Câmara do CONSEPE, que mesmo durante o período 

de distanciamento social, se mantiveram constantes e 

em pleno desenvolvimento. Segue o demonstrativo 

gráfico por departamento das atividades de extensão 

credenciadas referente ao período:

FALE CONOSCO

Programas, Projetos e Cursos de Extensão

Abril - Junho/ 2020
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Para facil itar a comunicação da comunidade 

acadêmica com a PROEX, com vistas a manutenção 

do acolhimento e atendimento das demandas  neste 

período de isolamento social e trabalho remoto, foi 

criado mais um canal de comunicação o FALE 

CONOSCO hospedado na página da PROEX. Através 

deste canal, as diversas dúvidas dos extensionistas e 

demais membros da UEFS podem ser registradas para 

imediato esclarecimento. 

PROEX EM DADOS

 

Rita de Cássia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão da UEFS
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Em meio ao enfretamento e 
combate a pandemia do 
Novo Coronavírus, no mês 
de maio, os organizadores 
da FLIFS, decidiram manter 
a realização do evento a 
partir da Edição Especial, 
que  se rá  rea l i zada  na 
modalidade virtual.  Por  conta   disso,   foi
escolhido  o  slogan:   #FlifsEmCasaComVocê.
A programação da edição especial, a partir do 
referencial das atividades presenciais, dar-se-á em sua 
totalidade na modalidade virtual: contação de histórias, 
apresentações teatrais e musicais, conversas com o 
autor, lançamentos de livros, a presença da cultura 
popular sertaneja, através dos cordelistas, dentre 
outras. Todas ocorrerão por meio do suporte técnico-
digital, com lives e conteúdos gravados, utilizando os 
perfis oficiais da FLIFS, através de conexão das redes 
sociais  e (Instagram, Facebook YouTube).

O Portal Covid Uefs (www.portalcovid.uefs.br), criado 
através da atuação conjunta das Assessorias de 
Comunicação (Ascom) e Assessoria Especial de 
Informática (AEI) da UEFS, se configura numa iniciativa 
cujo objetivo é reunir em um só site, informações sobre 
eventos, informes administrativos e acadêmicos que 
atuam e/ou exerçam qualquer tipo de relação com o 
contexto da pandemia do Coronavírus. 
A comunidade universitária tem desenvolvido uma 
série de iniciativas educacionais, científicas e lúdicas, 
durante este período de isolamento social imposto pelo 
combate à Covid-19. A PROEX, através dos agentes 
extensionistas, tem promovido uma série de atividades, 
desde a produção de vídeos e podcasts, cartilhas, 
manuais e folderes; mesas redondas, seminários, 
simpósios, cursos, treinamentos e oficinas, todos 
disponibilizados, gratuitamente e virtualmente, para a 
sociedade. Tais ações/atividades se inserem nas 
diversas áreas de atuação da extensão universitária.    
A partir dos menus "EVENTOS" e "VÍDEOS", a 
comunidade universitária e a sociedade tem acesso à 
produção acadêmica de forma rápida, objetiva e 
segura.

PORTAL COVID FLIFS VIRTUAL

NOVIDADE DA PROGRAMAÇÃO

Este ano a FLIFS realizará, entre o seu Lançamento e a 
edição da FLIFS Virtual, o  cujo Seminário acadêmico
tema é "O que pode a Literatura: desafios de formar 
leitores em cenário de pandemia". Ocorrerá, 
semanalmente, todas as quintas-feiras, a partir do dia 
20 de agosto, data de lançamento da FLIFS, com a 
Conferência de Abertura com a escritora Eliana Yunes, 
até o dia 17 de setembro, vésperas das atividades 
culturais realizadas durante a #FlifsEmCasaComVocê. 
A programação envolve a realização de sete mesas 
redondas, abordando temas diversos da literatura, 
d iscut idos por importantes nomes da área.                  
O seminário, também, todo virtual será transmitido por 
plataforma específica e transmitido pelo canal FLIFS 
Oficial do       YouTube (www.youtube.com/flifsoficial).
As inscrições serão gratuitas e ocorrerão no mês de 
agosto.
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ANAIS DA 13ª JORNADA DE 
EXTENSÃO DA UEFS GANHA

VERSÃO ON-LINE

Com o tema “Por que a UEFS faz extensão” a Pró-

Reitoria de Extensão disponibilizou no Portal de 

Periódicos Eletrônicos do Sistema de Bibliotecas da 

UEFS – SISBi, os Anais da 13ª Jornada de Extensão 

( ), que foi http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS

realizada entre os dias 22 e 23 de outubro de 2019.

A referida publicação on-line, organizada pela PROEX, 

é uma coletânea dos trabalhos apresentados, no 

referido evento, por estudantes, professores e técnicos 

universitários que desenvolvem atividades extensio-

nistas na Universidade nas áreas temáticas: Cultura, 

Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e 

Trabalho, e que tem seus programas e projetos 

cadastrados como ações de extensão na referida Pró-

Reitoria.

A publicação dos Anais da  é  13ª Jornada de Extensão

mais um instrumento de visibilidade das ações/ativi-

dades extensionistas, bem como possibilita o 

conhecimento acerca destas ações, estabelecidas a 

partir da relação dialógica com a comunidade externa e 

que viabilizam a intermediação do conhecimento 

científico e do saber popular.

13ª JORNADA
DE EXTENSÃO DA UEFS

TEMA: "PORQUE A UEFS FAZ EXTENSÃO!"

 

ANAISOutubro
22 e 23

O Programa Institucional de Bolsa Extensão (PIBEX) 
da Universidade Estadual de Feira de Santana 
caracteriza-se por ações sócio-educacionais 
realizadas com excelência, voltadas para a demanda 
da comunidade na qual a UEFS está localizada, além 
de fornecer subsídios teórico-práticos necessários à 
formação acadêmica e profissional dos alunos 
bolsistas, contribuindo, assim, para a melhoria da 
qualidade de vida da população de baixa renda da 
Microrregião de Feira de Santana. Os incentivos 
estudantis são traduzidos em forma de ações que 
contribuem para a permanência do estudante na 
Universidade, buscando qualificar a sua formação. 
Neste sentido, a UEFS tem ampliado significati-
vamente o número de bolsas de extensão, oportuni-
zando aos estudantes experiências fora dos muros da 
universidade. A UEFS hoje conta com 150 bolsistas de 
extensão.

O Edital PIBEX/ 2019 foi encerrado em 31/07/2020 e o 
Relatório final deverá ser encaminhado pelo orientador 
até 21/08/2020. Para os contratos que tiveram Termo 
Aditivo deferidos por mais 60 dias, o prazo final de 
encerramento é até 30 de setembro de 2020, com o 
envio do Relatório, para este período, no prazo de 15 
dias úteis.

O Edital PIBEX 2020 tem previsão estimada para 
lançamento para o mês de outubro de 2020.

EDITAL BOLSISTA PIBEX
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ACONTECEU

Foi realizada a Campanha Memórias da FLIFS 
#Transeuntes. Voltada para visitantes, estudantes, 
professores, usuários e colaboradores do evento, 
todos foram convidados a participar, enviando vídeos 
gravados pelo celular, destacando, principalmente, o 
que, cada um, possuía de mais importante durante as 
visitas/participações em edições anteriores. O objetivo 
da Campanha foi aproximar o visitante da FLIFS ao 
novo formato virtual do evento, ao tempo que poderá 
ver-se “atuando” nos canais digitais de comunicação da 
FLIFS Virtual.
Os  v ídeos  fo ram env iados  pa ra  o  e -ma i l : 
flifsoficial@uefs.br, com duração máxima de dois 
minutos. Todo o material enviado soma, aproxima-
damente, duas horas de vídeos. A veiculação dos 
primeiros vídeos já está acontecendo nas redes sociais 
da FLIFS e da PROEX. Confere lá!

Em outubro de 2020 (data a definir) será realizada a  
14ª edição da Jornada de Extensão da UEFS, numa 
versão vir tual .  Serão divulgadas na página 
www.proex.uefs.br  e nas redes sociais da Pró-Reitoria 
a Chamada Pública para apresentação de trabalhos.    
A submissão dos trabalhos a serem apresentados na 
Jornada de Extensão de 2020, deverão ser inscritos por 
me io  e le t rôn ico ,  d i re tamente  no  endereço 
http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS

 

ACONTECE EM OUTUBRO

INSCREVA-SE E SEGUE LÁ!

 youtube.com/flifsoficial

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, 
com o tema "Inteligência Artificial: a nova Fronteira com 
a Ciência Brasileira", será realizada no período de 17 a 
23 de outubro de 2020. A PROEX está em processo de 
construção e definição do formato deste evento, 
considerando o contexto atual.

14ª JORNADA
DE EXTENSÃO DA UEFS
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