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EDITORIAL

Ano 1. n. 2, jul - set de 2020

com imenso prazer que publicamos o segundo número
do Boletim PROEX, ano 1. n. 2, jul - set de 2020. Temos
a grata satisfação de informar que, mesmo em contexto
de pandemia e, apesar, do distanciamento social e do
trabalho remoto, a Extensão na UEFS está cada vez mais
atuante/pulsante. Para além das diversas ações/atividades
desenvolvidas pelos Programas, Projetos e Cursos, como
pode ser aferido na Seção PROEX em Dados, nesse
trimestre, realizamos dois grandes eventos correlatos e
coordenados por esta Pró-Reitoria: o Seminário FLIFS
Virtual e a Edição Especial da FLIFS o que permitiu ampla
mobilização da comunidade externa em torno do livro, da
leitura e da literatura, com alcance de público além das
fronteiras estaduais. O leitor pode conferir uma síntese
dessas atividades na Seção ACONTECEU. Os números
demonstram o alto nível das propostas associadas da
Extensão universitária e da sua relação dialógica com a sociedade, calcada num projeto político de
universidade pública, socialmente referenciada, que contou com o árduo e contínuo trabalho dos
envolvidos, considerando a novidade de planejar, organizar e executar, alcançado o envolvimento dos
participantes naquilo conﬁgurado no ciberespaço.
Neste número, principiaremos entrevistas com a Seção PAPO EXTENSÃO, a ﬁm de apresentar
Programas e Projetos cadastrados no âmbito da PROEX e aprovados na Câmara de
Extensão/CONSEPE, os quais, antes mesmo da existência desta Pró-Reitoria, muitos já desenvolviam
o fazer a Extensão universitária na UEFS. Para isso, inaugura-se com o belíssimo Programa de
Extensão Estudos e Educação Ambiental, o EEA. Com a coordenadora, professora doutora Ludmila
Oliveira Holanda Cavalcante, conheceremos a trajetória de um dos mais longevos e atuantes na
relação dialógica com a comunidade e da indissociabilidade com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
Tudo aqui apresentado credita à Extensão na/da UEFS como um dos pilares da construção de uma
política universitária adequada aos anseios da sociedade, ampliando conhecimentos e práticas,
fundamentada num projeto pedagógico crítico e comprometido com a formação de proﬁssionais
conscientes, que tem a proposta de reﬂetir e potencializar a construção de uma realidade social mais
justa e solidária.

É

Boa leitura!
Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão da UEFS
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Merece nota que, de julho a setembro, foram
registradas 69 atividades na PROEX descritas como
Atividades Complementares, uma nova modalidade de
Extensão. Mediante o cenário provocado pela
pandemia da COVID-19, fez-se necessário
estabelecer procedimentos para tramitação,
credenciamento, acompanhamento e descredenciamento desta tipologia de atividade para o período do
trabalho remoto compreendidas no âmbito da
Extensão universitária da UEFS, vislumbrando a
modalidade virtual. Desse modo, a Instrução
Normativa 01/2020 orienta a realização de cursos,
minicursos, oﬁcinas, seminários e grupos de discussão
com carga horária mínima de 15 horas. Também foram
registrados no mesmo período dez eventos internos
cadastrados na PROEX.

A produção extensionista apresentada durante o
trimestre (julho a setembro de 2020) gerou um
conteúdo audiovisual desenvolvido por professores,
estudantes e técnicos administrativos nas áreas
temáticas das ações extensionistas, a saber:
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça,
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e
Produção e Trabalho, cujos produtores integram os
nove departamentos da UEFS. Merece nota que,
várias unidades, a exemplo dos Museus universitários
tem realizado importante trabalho no campo da
extensão universitária. Todo conteúdo disponibilizado
pelas coordenações dos Programas, Projetos e Cursos
podem ser consultados na página www.proex.uefs.br
e/ou no canal oﬁcial da PROEX/UEFS do YouTube.
Numa conexão integrativa com novas formas de
diálogo e, consequentemente de acesso aos
resultados dos Programas, Projetos e Cursos, num
território virtual, que a partir da necessidade do uso de
tecnologias digitais de informação e comunicação,
promoveram, também, através desta modalidade, a
democratização, bem como instrumento de
aproximação com outros indivíduos e realidades, as
ações/atividades extensionistas a partir da relação
dialógica com a comunidade externa, viabilizando a
intermediação do conhecimento cientíﬁco e do saber
popular, perspectivando, ainda, a indissociabilidade da
Extensão com o Ensino e a Pesquisa, cumulando ao
enfrentamento à pandemia.
Abaixo gráﬁco demonstrativo do referido trimestre.

Atividades de Extensão por Área de Atuação
COMUNICAÇÃO

CULTURA

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

EDUCAÇÃO

MEIO AMBIENTE

SAÚDE

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

TRABALHO

Programas, Projetos e Cursos de Extensão:
Julho - Setembro/ 2020

69

PROGRAMAS

58
PROJETOS
CURSOS

19

EVENTOS

36
79

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Fonte: PROEX, UEFS 2020

Fonte: www.proex.uefs.br
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JORNADA VIRTUAL DA UEFS

SEMINÁRIO FLIFS VIRTUAL

Com a motivação de associar-se
ininterruptamente com as
comunidades acadêmica e externa,
mesmo frente ao cenário de pandemia
e, consequentemente, do trabalho
remoto, a Universidade realizou a
JORNADA VIRTUAL DA UEFS,
realizada no período de 27/07/2020 a
01/08/2020, com o tema Trilhas para a
Pluriversidade, numa perspectiva da troca de
conhecimentos, experiências e aprendizados que
possibilitam e contribuem para um mundo melhor.
Assim, a Pró-Reitoria de Extensão apresentou duas
proposições de mesas-redondas, a saber: 1- A
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E OS DESAFIOS NO
CONTEXTO DA PANDEMIA, com a participação das
Pró-Reitoras de Extensão, professora Adriana Lima da
UNEB, professora Fabiana Dultra da UFRB, professora
Maria Milhomem da UFT e professora Rita Brêda da
UEFS, proponente da mesa-redonda e mediadora da
atividade e 2- FLIFS: POLÍTICA PÚBLICA NA
FORMAÇÃO DE LEITORES composta pelas analistas
universitárias, lotadas na PROEX/UEFS, Cristiana
Barbosa de Oliveira Ramos, também proponente e
mediadora da atividade, e Eliana Carlota Mota Marques
Lima, e das professoras Maria Helena da Rocha
Besnosik (aposentada pela UEFS e ex-Pró-Reitora de
Extensão) e Rita Brêda, a atual Pró-Reitora. Houve
também a participação da analista universitária Ana
Patrícia Maia dos Santos Almeida, como convidada da
mesa-redonda CAFÉ COM RPDG, UM ATALHO
MENTAL PARA AS FINANÇAS PESSOAIS, do Projeto
de Extensão Contabilidade Familiar: um instrumento de
Educação Financeira que contribui para a
sustentabilidade das unidades populares, coordenado
pela professora Ione Cruz do DCIS/UEFS.

A proposta de um seminário
nos moldes acadêmicos como
parte da programação da
FLIFS: Feira do Livro/Festival
Literário e Cultural de Feira
de Santana na atual conjuntura
de isolamento/distanciamento
social frente à pandemia do
Novo Coronavírus se conﬁgurou como primeira
ação/atividade realizada pela Equipe da PROEX/UEFS
na modalidade virtual. O objetivo do Seminário, que
antecedeu a programação da FLIFS Virtual – Edição
Especial, foi promover ampla discussão do papel da
Literatura na formação de leitores, tendo como atores
das reﬂexões professores e gestores da Educação
Básica, professores e pesquisadores de Instituições de
Educação Superior - IES, estudantes de graduação e
pós-graduação, escritores e mediadores de leitura,
como bibliotecários e contadores de histórias.
Com o tema “O que pode a Literatura: desaﬁos de
formar leitores em cenário de pandemia”, o
Seminário FLIFS Virtual promoveu aos interessados
(em especial quando nos deparamos frente a um
problema de saúde pública que atinge a população
mundial, mas, sobretudo, interfere na vida cotidiana de
cada um individualmente) importantes reﬂexões sobre
a Literatura como direito universal (numa referência
direta a Antônio Cândido) e, sobretudo, o papel da
mesma na humanização do indivíduo. Assim, a
atividade se conﬁgurou como mais uma ação da
política pública de formação de leitores, possibilitando
a construção de uma postura política diante do outro,
do mundo e de si, numa elaboração criativa-consciente
da sua subjetividade, realizada pela FLIFS,
notadamente desenvolvida pela UEFS.
Com o ﬁto de debater e reﬂetir sobre diversos campos
da Leitura e da Literatura na produção literária, bem
como o papel destas ao acesso aos direitos culturais,
exemplo do direito do saber e da informação, sete (07)
mesas-redondas e duas (02) conferências (abertura e
encerramento) foram realizadas nos dias 20 e 27/08 e
03, 10 e 17/09. Temas como: História e Literatura,
Literatura Oral e Contação de História, Literatura e
Africanidade, Leitura e Tecnologias Digitais e Literatura
Marginal, além da socialização de experiências de
formação e mediação de leitores e perﬁs de leitores
contemporâneos foram amplamente debatidos na
programação, que teve 498 pessoas inscritas,
gratuitamente.
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FLIFS VIRTUAL

Até 30 de setembro mais de 4.930 pessoas
visualizaram o conteúdo produzido a partir do
Seminário FLIFS Virtual, constituindo em importante
acervo de informações sobre o tema, com mais de 20
horas de conteúdo disponibilizado no canal oﬁcial da
FLIFS (www.youtube.com/ﬂifsoﬁcial), com a
participação de 25 especialistas na composição das
mesas-redondas e conferências, oriundos dos estados
da Bahia (dezenove), Rio de Janeiro (três), São Paulo
(um), Minas Gerais (um) e Sergipe (um),
representantes de cinco IES, a saber: UEFS, UNEB,
UFSB, UFRB, UNILAB e UNIFAL. Merece nota, que
ainda houve a participação de cinco professores da
Educação Básica, dentre eles uma cordelista.
Professores/pesquisadores, contadores de
histórias/escritores e os internautas que interagiram
através dos chats (YouTube e VP Eventos) reﬂetiram
sobre o papel dos mediadores de leitura no processo
laboral de formar leitores, que transcorre desde o
momento inicial do despertar pelo gosto da leitura, mas,
também no acompanhamento do trajeto do leitor a
partir de conexão afetuosa pelo intermédio da leitura.

Cinco dias após o
encerramento do Seminário
FLIFS Virtual, teve início a
Edição Especial da Feira do
Livro/Festival Literário e
22 a 26
Cultural de Feira de
Santana, realizada entre os
dias 22 a 26 de setembro.
Os realizadores do FLIFS
Virtual, a UEFS e o SESC, contando com os demais
organizadores (Arquidiocese de Feira de Santana,
Secretaria de Educação do Estado, através do NTE –
Núcleo Territorial de Educação – 19 e da Fundação
Pedro Calmon, Secretaria Municipal de Educação de
Feira de Santana), com a coordenação geral da UEFS,
sob a liderança da Pró-Reitora de Extensão,
Professora Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima,
promoveram durante o evento ampla e diversiﬁcada
programação que, além de atender aos alunos e
professores da Educação Básica e do Ensino Superior,
motivou a atração de novos públicos, usuários das
mídias digitais, oferecendo em seus canais a
oportunidade de letramento literário de modo a ampliar
conhecimentos a partir de uma visão abrangente de
leitura através de diversas referências culturais e
linguagens artísticas.
Nessa Edição Especial, a FLIFS contou com a
participação dos escritores, nacionalmente
conhecidos, como Milton Hatoum – AM/SP, Sérgio
Vaz – SP, Elizete Lisboa – MG e Rubem Filho – MG,
escritor e ilustrador, além de Matheus Rocha – BA e
Alexandra Patrocínio – BA, dentre outros; realizou 20
mesas, com variada diversidade de temas e
participação eclética dos seus convidados, abordando
assuntos relacionados a proposições de repercussão
local, regional e nacional, além de contar com o
protagonismo de professores e estudantes da
Educação Básica; manteve a idiossincrasia da FLIFS
presencial com as sessões de contação de histórias,
apresentações das escolas, exposições, lançamentos
de livros, a presença dos expositores de editoras,
livrarias e sebos, e a icônica Praça do Cordel, onde
cordelistas e declamadores de Feira de Santana e do
Nordeste se apresentaram em lives, além da realização
de três minicursos, 15 oﬁcinas, que assim como nos
debates das mesas, a variedade de temas e
abordagens versejaram sobre o livro, a leitura e a
literatura e assuntos correlatos.
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EDITAL BOLSISTA PIBEX

Merecem destaque as apresentações do Sarau de
Quintal - Um Pé de Esperança - Marcia Porto e Mano
Gavaza, os espetáculos Poesia, Minha Guia - Jackson
Costa, Conversaria - Versos, Canções e Histórias Maviael Melo, e os shows musicais de Marcos Heynna
e do forrozeiro Del Feliz, conﬂuindo para a tônica
#FLIFSemCasaComVocê, mesmo em contexto da
pandemia, democratizando o acesso às diversas
práticas culturais através de plataformas digitais.
Em 2020, dezesseis modalidades de atividades
compreenderam a programação da FLIFS Virtual, com
apresentações culturais, apresentações de escolas,
Campanha Memórias da FLIFS - Transeuntes,
Campanha Memórias Literárias, conversa com autor,
exposições virtuais, lançamentos de livros, mesas,
minicursos, oﬁcinas e lives da Praça do Cordel, além do
Seminário. Toda a programação foi visualizada, até o
dia 30/09. Lembramos que além das redes sociais
(Instagram e Facebook) do Canal Oﬁcial do YouTube, o
conteúdo gerado pela FLIFS Virtual pode ser acesso no
site www.ﬂifsoﬁcial.uefs.br .
Primeira na realização de evento no gênero na Bahia, a
FLIFS é a mais antiga festa literária no Estado, com
doze edições presenciais ininterruptas, se torna, mais
uma vez, vanguarda, agora na modalidade virtual,
assumindo o pioneirismo em terras baianas. Continua
como um evento sem ﬁns lucrativos, realizado pelo
esforço comum de instituições e educadores que
acreditam e contribuem para a formação de uma
comunidade leitora, destinada ao livre acesso ao livro e
à leitura.
A essência gestada há 13 anos, desde a sua primeira
edição, de política pública de formação leitora, mobiliza
a sociedade da Região Metropolitana de Feira de
Santana para o incentivo, promoção e ampliação das
possibilidades de acesso aos livros e,
consequentemente, o desenvolvimento do gosto pela
leitura, nos permite aﬁrmar que a FLIFS (presencial ou
virtual, não importa a modalidade) é lugar ocupado,
apropriado e transformado pelos sujeitos que ali
“transitam” e o (res)signiﬁcam a partir das suas
vivências particulares e sociais baseados em suas
experiências de leitura. Espaço sempre em construção,
resultante da ação dos sujeitos/leitores, como um ato
socialmente compartilhado, numa praça pública,
transmutada em Praça Literária, que em 2020, foi
virtualmente ocupada.

Foi publicado no dia 03 de setembro o Edital de
Abertura de Inscrições de Seleção Bolsa Extensão, o
Edital PIBEX n. 0001/2020, onde são oferecidas 170
bolsas para Programas e Projetos cadastrados no
âmbito da Pró-Reitoria de Extensão da UEFS,
destinados aos alunos regularmente matriculados nos
cursos de Graduação da UEFS. Destas, 137 são de
livre concorrência e 33 especíﬁcas a quatro
Programas, a saber: Programa PORTAL/PALLE,
Programa Incubadora de Iniciativas da Economia
Popular e Solidária - IEPS-UEFS, Programa
Popularização da Ciência: Observatório Astronômico
Antares & Museu Antares de Ciência e Tecnologia
(OAA/MACT), Programa Universidade Aberta à
Terceira Idade – UATI. Além disso, o referido Edital,
assegura aos alunos portadores de deﬁciência,
respeitados os critérios de avaliação, 10% do total das
bolsas.
Seleção do Candidato
A seleção é realizada pelo Comitê Interno de Bolsa
Extensão, mediante análise e avaliação: do curriculum
vitae (Plataforma Lattes) do orientador e do bolsista; do
plano de trabalho do bolsista e do histórico coeﬁciente
de rendimento do bolsista.
Informações
A Bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo
ser renovada por igual período;
Ÿ A Bolsa não implicará, sob qualquer hipótese, em
vínculo empregatício com a Universidade;
Ÿ A Bolsa formalizar-se-á pela assinatura de um termo
de compromisso envolvendo a instituição e o
bolsista;
Ÿ Ao bolsista assegura-se o pagamento mensal de
uma bolsa no valor ﬁxado pelo Conselho
Administrativo da UEFS;
Ÿ

Ÿ

Não serão contemplados os alunos que já se
beneﬁciam com outro tipo de bolsa.

Número de Bolsistas = 170
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EDITAL PIBEX

A Jornada de Extensão Universitária
da UEFS tradicionalmente realizada
com vistas à socialização das
ações/atividades desenvolvidas pelos
14ª Jornada
P r o g r a m a s , P r o j e t o s e C u r s o s de Extensão
cadastrados no âmbito da Pró-Reitoria
de Extensão – PROEX/UEFS, inicialmente teve a
denominação de Jornada de Extensão (até o ano de
2011) e, posteriormente, como Seminário Interno de
Extensão, destinado, exclusivamente, à apresentação
dos trabalhos dos bolsistas de Extensão. Em 2019, foi
retomada a designação Jornada de Extensão que, para
além da participação dos bolsistas e dos voluntários
cadastrados na PROEX com a apresentação oral, deuse uma ampliação do envolvimento dos Programas e
Projetos, conferindo-lhes espaço na programação com
exposições e mostras durante o evento. Desse modo, se
constituiu, a partir daquele momento, num espaço que
promove a divulgação da produção técnico-cientíﬁca no
campo da Extensão universitária, como resultado de
aprofundamento da relação dialógica com a sociedade,
favorecendo a socialização do conhecimento e o
incentivo à produção de novos saberes, associados à
cultura local, o que confere à UEFS uma matiz de
universidade vinculada à região na qual está inserida.
Desse modo a 14ª Jornada de Extensão, que terá
como tema Extensão Universitária: Desaﬁos e
Possibilidade, programada para acontecer entre os dias
19 a 23 de outubro (paralelamente à 17ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia, a 4ª Feira de
Graduação da UEFS e o Seminário de Iniciação
Cientíﬁca - SEMIC). A programação, a partir do
referencial das atividades realizadas na modalidade
presencial, desenvolver-se-á em sua totalidade na
modalidade virtual, com a realização de mesas de
debates, palestras, webinar, oﬁcinas e minicursos, além
de apresentações culturais oriundas, também, de
Programas e Projetos de Extensão, notadamente do
curso Licenciatura em Música. Todas as atividades
ocorrerão a partir do suporte técnico-digital, com lives e
material gravado, utilizando os perﬁs oﬁciais da PROEX,
através de conexão das redes sociais (Instagram,
Facebook) a serem transmitidos pelo canal oﬁcial
PROEX/UEFS no YouTube: /proexuefs.
Uma das novidades será a produção de vídeos pôsteres
dos bolsistas PIBEX e voluntários cadastrados na
PROEX, modalidade que será utilizada para a
apresentação dos resultados dos respectivos planos de
trabalho. Além, da publicação dos Anais da 14ª Jornada
de Extensão da UEFS, com resumos expandidos, no
P o r t a l d e P e r i ó d i c o s d a U E F S
(http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS) que
serão submetidos através da Chamada Pública.

Em breve, será lançado Edital especíﬁco à
complementação das bolsas de Extensão, cujas
vagas serão destinadas a candidatos do Programa
Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais
(Orquestra). Utilizaremos nossas redes sociais e a
página www.proex.uefs.br para a divulgação do
mesmo.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

proex.uefs
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ENTREVISTA
A partir deste número do Boletim da
PROEX, optou-se por realizar uma
entrevista com um(a) Coordenador(a) de Programa/Projeto
cadastrado na Pró-Reitoria, peça
fundamental no desenvolvimento
das ações/atividades da Extensão
universitária. Desse modo,
convidamos o Programa Estudos e
Ludmila Oliveira H. Cavalcante Educação Ambiental - EEA/UEFS,
cujo principal objetivo é “potencializar a construção de
sociedades sustentáveis através de processos
educacionais emancipatórios e do desenvolvimento de
tecnologias apropriadas”, que, mesmo em cenário da
pandemia da COVID-19, a exemplo de outros
Programas/Projetos, continua realizando atividades
em sua área temática. A coordenadora, professora
doutora Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante
apresenta o EEA aos leitores.

1

Em que contexto (interno e externo) se deu a
implantação do Programa/Projeto? Quais os
desaﬁos se apresentavam naquele momento?

A Equipe de Estudos e Educação Ambiental surgiu no
início da década de 90 do século passado por conta da
repercussão do debate ambiental no Brasil e no mundo
com a urgência de se pensar estratégias de educação
ambiental nos espaços institucionais formativos,
visando uma reorganização das ações em torno do
tema. Com a Portaria nº 471/1991, uma equipe
interdisciplinar originária do Departamento de
Tecnologia da UEFS e articulada com outros
departamentos, organizou e implantou o Projeto de
Coleta Seletiva do Campus ecoando uma atmosfera de
interesse da sociedade por temáticas vinculadas às
questões ambientais, em um período de grande
entusiasmo com o tema, com inclusive o advento no
Brasil, da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também
conhecida como “Eco-92”.
Esta primeira portaria da EEA é vinculada à
administração superior, e por ter sido pensada a partir
da lógica interdepartamental por princípio, não teria um
reduto de campo de estudo especíﬁco, apresentando
um perﬁl interdisciplinar, voltada para um olhar sobre o
campus na perspectiva do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão e em constante diálogo com os demais
setores da Universidade.

Fonte: www.facebook .com/ EEA - Equipe de Estudo e Educação Ambiental
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2

A EEA foi originalmente pensada como um espaço
articulador que transita entre responsabilidades de “um
setor administrativo” e ações acadêmicas em
educação ambiental. Sendo assim, ao longo dos seus
29 anos, busca estabelecer uma comunicação interna
e externa ao campus, que alimenta e é retroalimentada
pela sua trajetória institucional na UEFS.
Eu avalio que o projeto como pensado originalmente,
de forma interdepartamental e conectado com as
instâncias superiores da Universidade, signiﬁcou uma
frente arrojada de pensamento acadêmico sobre o
signiﬁcado do debate ambiental na sociedade, um
debate que buscou atravessar as fronteiras das áreas
especíﬁcas e buscou a articulação e compreensão da
diversidade de saberes e fazeres, que o tema abarca.
Em 2009, formamos um Programa de Extensão na EEA
vinculado à PROEX intitulado Programa de Pesquisa e
Extensão “Equipe de Estudos e Educação Ambiental
da UEFS” (RESOLUÇÃO CONSEPE 048/2009), desta
vez já registrando o seu trabalho em uma perspectiva
mais ampliada para além do Projeto de Coleta Seletiva,
dando vida e impulso ao seu espírito interdisciplinar
frente à complexidade que o tema suscita, com suas
pautas abrangentes, ao mesmo tempo em que
especíﬁcas.
Este Programa também foi submetido à Pró-Reitoria de
Pesquisa da UEFS pois a intenção era de garantir o
trânsito no Ensino, na Pesquisa e na Extensão.
Portanto, o Programa faz parte da EEA, mas as ações
da EEA estão para além dele.

Quais eram as perspectivas de diálogo com as
comunidades interna e externa para a ação
extensionista?

A EAA sempre teve uma atuação forte dentro da
universidade via o seu Projeto de Coleta Seletiva no
campus. No início dos trabalhos há registros de franca
parceria com os setores da Universidade e processos
de acolhimento da comunidade universitária em
eventos e momentos de visibilidade para o trabalho
com educação ambiental. A realização do Curso de
Especialização em Educação Ambiental para
Sustentabilidade (CEAS) no início dos anos 2000
demarcou também um momento de muitas
interlocuções e articulações entre professores,
estudantes, funcionários e comunidade externa. Foi
um marco para o nosso trabalho dentro e fora da UEFS.
Projetos de Extensão com ﬁnanciamento externo para
o trabalho com comunidades e municípios
circundantes também ajudaram a deﬂagrar um forte
perﬁl extensionista em torno das suas três linhas de
pesquisa: "gestão e saneamento ambiental,
mobilização e organização social e tecnologias
a p r o p r i a d a s ” . Ta i s l i n h a s d e p e s q u i s a s ã o
concretizadas em ações de Extensão via iniciativas dos
subprojetos como por exemplo: Gestão dos Resíduos
Sólidos; Projeto de Formação continuada em
Educação no Campo; Articulação com as atividades da
ONG Movimento Água é Vida – MAV (coleta de óleo de
cozinha); Projeto Horta; Projeto de separação dos
resíduos sólidos com os diversos setores da UEFS;
Visitas pedagógicas e diálogos com a Educação
Básica e Ensino Superior (graduações e pós
graduações de Feira de Santana e região). Há também
um viés de articulação com as políticas públicas no
Estado, via participação na Comissão Interinstitucional
e Educação Ambiental do Estado da Bahia – CIEA, na
qual temos acento representando a UEFS.
Ressaltamos o potencial das Visitas Pedagógicas na
EEA, pelas diversas instituições de ensino (educação
básica e superior, instituições públicas e privadas),
inicialmente vinculadas ao projeto de Resíduos
Sólidos. Este trabalho é responsável por um
movimento pedagógico institucional frequente de
pessoas que passam a conhecer o nosso espaço por
conta do interesse no Programa de Gestão de
Resíduos Sólidos, com a área de compostagem e sua
oﬁcina de papel reciclado, isto acompanhado de um
acompanhamento pedagógico que visa ampliar o
interesse na temática ambiental e que pressupõe-se,
pode ser capaz de provocar o interesse, a curiosidade
cientíﬁca e reﬂexões socioambientais para as pessoas
e seus coletivos.

Sede da Equipe de Estudos e Educação Ambiental - EEA
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Na segunda década dos anos 2000, a Equipe passou
por muitas mudanças na dinâmica dos seus professores
pesquisadores, técnicos e estudantes, ampliou seus
interesses temáticos e suas linhas de atuação na
Pesquisa e na Extensão.
O exercício tem sido contínuo no sentido de demarcar
um momento de reconstrução do espaço, fazendo jus ao
legado histórico dos que ﬁzeram parte do contexto da
EEA e inovaram em sua construção e sua consolidação
por décadas, e buscando energizar a sua atuação
presente, em uma Universidade que foi se
transformando ao longo desses anos, se tornando mais
inclusiva, mais diversa, socialmente comprometida e
com isto, enfrentando desaﬁos de ordem subjetiva e
estruturante, acompanhando a dinâmica da sociedade.
A universidade pública tem sofrido muitas mudanças ao
longo destes últimos anos, os recursos estão cada vez
mais escassos, as demandas são cada vez mais
intensas, as tarefas mais diversiﬁcadas, o trabalho
docente tem sido precarizado e os espaços para além
da sala de aula da graduação/pós graduação precisam
de muito mais atenção para conseguir alcançar seus
objetivos e metas institucionais. Eu diria que os desaﬁos
já não são os mesmos do início da década de 90,
embora isto tenha sido historicamente construído desde
lá, quando a universidade pública passa a ser pensada
no espectro da sociedade neoliberal.
No que concerne nossas ações no micro contexto,
temos investido nas parcerias com os estudantes da
Graduação de diversos cursos atuando como bolsistas
voluntários ou regulares; e na relação com a Pesquisa e
Pós-Graduação (Programa de Mestrado em Engenharia
Civil e Ambiental – PPGCEA; Programa de PósGraduação em Educação da UEFS - PPGE; Programa
de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino de
Ciências Ambientais da UEFS – PROFCIAMB), o ﬂuxo
de pessoas e projetos é sempre contínuo e apresenta
muita dinamicidade no coletivo da EEA.
Nos últimos 4 anos houve um trabalho intenso visando a
reorganização (física e documental) do espaço, a
abertura para parcerias institucionais, inserção e
ampliação da equipe, a participação em diversas
atividades e eventos acadêmicos (Feira de Graduação,
Feira do Semiárido, Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, congressos de extensão, e demais eventos
internos e externos ao contexto da UEFS), a
reorganização das visitas pedagógicas, um
investimento no diálogo com os setores e intensa
reavaliação e criação de estratégias de visibilidade e
atuação do setor, tudo isto tem se conﬁgurado como
tentativas de interlocução da EEA com a comunidade
interna e externa à Universidade.

Eu penso que faz parte do nosso trabalho na academia,
observar a dinâmica do tempo e do espaço para
conseguir realizar um trabalho satisfatório na trilogia do
Ensino, Pesquisa e Extensão (a riqueza da universidade
pública). O objetivo é realizar um trabalho que consiga
trazer importantes contribuições para sociedade,
inclusive desnaturalizando suas relações de poder e
suas condições estruturantes, pautadas nas
desigualdades socioambientais.
O Programa de Extensão tem sido um tentáculo
importante do nosso trabalho por seu caráter formativo
(na auto formação, ecoformação e na formação do
outro). A missão da EEA, deﬁnida coletivamente nos
idos anos 2000, é colocada em uma perspectiva utópica
(aquela que olha para o horizonte das ações cotidianas),
rumo à “construção de sociedades sustentáveis”, para
tanto, é importante atuarmos em processos formativos
que possibilitem a compreensão desta engrenagem na
relação educação, sociedade e ambiente. Penso que
não há educação ambiental se não for na relação com o
outro. No concreto, temos tido um esforço de realizar
trabalhos com objetivos de formação de “sujeitos
ecológicos” (usando uma expressão da autora Isabel
Carvalho), capazes de perceber os desaﬁos do debate
ambiental e as responsabilidades frente a ele. Os
desaﬁos pedagógicos são inúmeros, um deles é
desvelar os estereótipos em torno da Educação
Ambiental e suas interfaces. Fazê-la tomar rumos de
concretude que de fato tragam alguns impactos na vida
das pessoas e dos coletivos sociais. Em uma sociedade
que ainda parece não compreender o valor do debate
ambiental, esta é uma discussão sempre contínua,
sempre em processo de construção. Penso que
perceber as trilhas desta formação é se colocar em
cheque nos desaﬁos da relação teoria e prática.
No entanto, não é simples, a academia tem diﬁculdade
com propostas interdisciplinares concretas, sua
burocracia e seus formulários não permitem um olhar
mais articulador, há sempre a demanda por uma
“residência” ﬁxa, uma propriedade setorial e produtiva.
Isto obstrui o olhar da gestão compartilhada e
responsabilidade acadêmica conjunta, aﬁnal o meio
ambiente atravessa o campus e suas epistemologias, é
um fenômeno sem dono. Sonho em preencher um
formulário que não precise optar por apenas uma
“palavra chave” que julguem encaixar as ações no tema
da Educação Ambiental. Gostaria que a Educação
Ambiental fosse percebida como interdepartamental de
fato, não precisasse ser localizada em apenas um
departamento ou um campo especíﬁco de estudo e que
isto não implicasse em uma leitura preconceituosa do
seu potencial conceitual, analítico e prático.

Como tecer uma linha dinâmica das
transformações ocorridas pelo Programa? O
que melhorou no diálogo com a comunidade
acadêmica?
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De que forma o Programa tem colaborado com
o desenvolvimento de construção de
sociedades sustentáveis?
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Há também processos formativos diversos, como os
que estabelecemos em alguns momentos com os
trabalhadores terceirizados do campus, com os
trabalhadores das cantinas e refeitório em torno do
manejo dos resíduos. Há a produção de material
didático para distribuição interna nos setores, com
estudantes da UEFS e para o trabalho com a
comunidade externa (estamos investindo nos formatos
virtuais também). O contexto de corte de verbas das
instituições superiores de ensino na Bahia nos últimos
anos, trouxe implicações para realização efetiva e
satisfatória do nosso trabalho, mas a gente teima.

5

Quais processos educacionais emancipatórios têm sido implementados e como
podemos mensurá-los na UEFS e em seu
entorno?
Resolvemos investir no processo auto formativo da
Equipe. Temos uma proposta de pesquisa ação interna,
que nos coloca em processo de elaboração de ação e
reﬂexão capaz de amadurecer nossa atuação com o
tema socioambiental. A atividade busca desenvolver
processos e produtos voltados para a formação de
educadores ambientais que tenham como fundamento
as questões socioambientais na relação campo e
cidade. Parte da equipe interdisciplinar tem buscado
fomentar o processo de formação de estudantes de
graduação e pós-graduação junto a grupos de trabalho
e estudo capazes de consolidar as temáticas
socioambientais circundantes como conteúdo de
formação de educadores ambientais dentro e ao redor
da academia.
Há ainda os processos de atuação espalhados no
guarda-chuva da EEA, são temas diversos de interesse
da equipe, que ao abrigarem a sintonia da questão
ambiental, optam por temáticas de estudos e
especiﬁcidades diversas, sejam elas: saneamento
ambiental, educação do campo, políticas públicas,
resíduos sólidos, soberania alimentar, agroecologia,
horticultura, currículo, racismo ambiental, relação
campo/cidade, práticas pedagógicas... Tais temáticas
visam também colaborar com a formação na educação
básica e as diversas organizações da sociedade civil. A
intenção é fazer da EEA um local de conexão com a
comunidade externa e de formação dialógica contínua,
via a extensão.

7

E com as escolas da educação básica, qual a
relação estabelecida? Como você vê a
participação Programa na escola?

Além do programa de visitas pedagógicas (que recebe
centenas de pessoas/coletivos ao longo de cada ano no
nosso espaço), estamos com processos de
interlocução com as escolas via projetos de extensão
de formação continuada de professores das escolas do
campo. Nossa proposta é de atuação com cursos de
extensão em coletivos docentes das escolas públicas
do campo. Este processo iniciou antes da pandemia, e
até ganhou mais alcance com o recurso das atividades
online. Iniciamos também um grupo de estudos com
participação de professores da educação básica, que
teve suas atividades interrompidas durante a
pandemia.
No momento atual estamos tentando dar seguimento
ao nosso trabalho via plataformas digitais e o alcance
do público virtual tem aumentado e se diversiﬁcado
(tanto nas parcerias quanto nas formações). Os
professores da educação básica são nossos
interlocutores.

6

A problemática da produção sistemática de
resíduos sólidos, por exemplo, tem sido cada
vez mais crescente no Campus universitário,
em Feira de Santana... De que forma o EEA/UEFS
tem atuado frente a esse cenário?
O projeto de resíduos sólidos é um grande atrativo no
nosso cotidiano de trabalho na EEA. É partir dele que a
comunidade mais se aproxima do nosso espaço, se
interessam para compreender o funcionamento da
coleta seletiva, do gerenciamento dos resíduos no
campus, do trabalho com a compostagem, nas oﬁcinas
de papel. As visitas pedagógicas é o nosso grande
incentivo extensionista, muitas escolas da região
frequentam o espaço anualmente, nos últimos
relatórios da EEA tivemos o registro de 1100 pessoas ao
ano visitando nosso local. Neste trabalho com as visitas,
há uma outra dimensão que vale a pena ressaltar, a
inserção de ex alunos da UEFS, atuais professores, que
retornam à EEA para apresentá-la aos seus alunos na
educação básica. A EEA é inspiração para muitos.

Visita dos alunos do Centro de Educação Básica da UEFS na EEA
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De que forma o Programa conseguiu manter
as atividades de Extensão desde a suspensão
das atividades presenciais por causa da
pandemia do Novo Coronavírus? E quando tudo
passar, qual será o novo normal para o EEA?

REITOR
Evandro do Nascimento Silva

Temos feito uma interlocução via as redes sociais, com
lives, oﬁcinas e cursos com demais instituições de
ensino superior, ONGS e coletivos diversos, tais
processos visam alcançar a comunidade de
professores e estudantes da rede de educação básica
e demais coletivos ambientalistas e ou pessoas
interessadas nos temas de interface com a Educação
Ambiental. Com a ampliação da equipe, estamos com
muitos outros projetos em vista e a ideia é avançarmos
na pauta da formação em Educação Ambiental em
conexão com demais temas circundantes.
Nossos projetos estão sendo adaptados para os
formatos virtuais, nosso próximo passo será consolidar
nosso canal no YouTube e tentar levar algumas das
nossas iniciativas (as lives do Projeto Sextando com
EEA no Instagram, vídeos, cartilhas e podcasts) para o
cotidiano da EEA, independente do cenário de
pandemia e das condições de isolamento social.
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Professora Ludmila, gostaria de dar um
recado ﬁnal aos nossos leitores?

Eu espero que estes tempos difíceis possam nos
ajudar a amadurecer mais do ponto de vista acadêmico
e social. Estamos atravessando uma crise sanitária
sem precedentes, uma pandemia que chegou para
mostrar a nossa fragilidade e vulnerabilidade neste
arranjo de sociedade que se apresenta como o “único
possível”. Quem sabe não possamos encontrar espaço
para repensar tudo isto de forma mais consequente.
Ter uma atitude consistente frente ao nosso potencial
educador dentro da sociedade, repensar nossa forma
de dialogar com o ambiente que nos cerca, alcançar e
escutar com atenção o mundo não acadêmico, e
melhorar nossa articulação dentro da academia. Trazer
os resultados dos nossos trabalhos para processos
formativos capazes de contribuir com uma sociedade
melhor. Defender assertivamente o patrimônio da
universidade pública e fazer uma aproximação digna
com a sociedade que nos acolhe. Nada disto é simples,
mas colocar na lista para pensarmos nas estratégias, já
ajuda! Sigamos!
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