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O

Boletim Informativo da PROEX/UEFS publica o seu
terceiro número. Uma publicação digital, com
periodicidade trimestral, criada para ser um canal de
comunicação entre a comunidade acadêmica e a Pró-Reitoria,
cujo objetivo é difundir informações sobre a prática
extensionista da nossa Universidade. Desde o seu primeiro
número, publicado em julho (referente ao trimestre de abril junho) são disseminadas informações, eventos e diversos
conteúdos sobre a Extensão Universitária, com o registro das
atividades desenvolvidas nesta esfera. Nesse número, o leitor
confere as seções PROEX em Dados e Aconteceu, com
destaque para a 14ª Jornada de Extensão e a 17ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia, e o Informe PIBEX,
conteúdos vinculados às atividades coordenadas pela
PROEX/UEFS.
Na sua terceira edição, reiteramos como importante ferramenta
Rita Brêda
Pró-Reitora de Extensão (UEFS)
para divulgar o trabalho desenvolvido pelos Programas e
Projetos a seção Papo Extensão, que socializa, inclusive, o
conhecimento sobre aspectos da memória institucional acerca
do fazer extensão na UEFS. Neste número, traz à cena o Programa Universidade Aberta à Terceira
Idade - UATI/UEFS, importantíssimo conjunto de ações e atividades, coordenado pela pedagoga Eliana
Carlota Mota Marques Lima, analista universitária lotada na PROEX, que numa oportuna entrevista,
expõe ao leitor os arranjos e medidas adotadas para a continuidade das atividades da UATI durante o
cenário de pandemia, especialmente, por atender idosos, grupo de risco mais atingindo pela imposição
do isolamento social.
Uma nova seção abarcará atividades/ações inseridas em outros campos extensionistas, além dos
Programas, Projetos e Cursos cadastrados na PROEX, a exemplo de projetos e programas
interinstitucionais e unidades/ setores da UEFS. Extensão em Contextos propõe apresentar, como tema
inaugural, importantes programas interinstitucionais o Universidade para Todos – UpT, em parceria
com o Governo do Estado da Bahia e os três grupos do Programa de Educação Tutorial – PET, a saber
Economia, Engenharias e Odontologia com o Ministério da Educação.
Na seção Fique Atento convidamos coordenadores de Programas, Projetos e Cursos cadastrados na
PROEX e coordenadores de Extensão dos Departamentos a associarem-se conosco para, a partir do
próximo número, primeiro do ano de 2021, construírem o Boletim PROEX. Como? Leia a seção e
participe.
Por ﬁm, gostaria de saudar os extensionistas da UEFS, professores, técnicos universitários, bolsistas
PIBEX e voluntários, por conseguirmos, juntos, em 2020 percorrer veredas tão difíceis e com obstáculos
antes inimagináveis! Mas, estamos aqui, unidos e mais fortes. É tempo de esperançar... Esperançar
através de mulheres e homens de boa vontade e que a vacina contra a COVID-19 seja uma realidade no
Ano Novo! Enquanto isso, continuemos na luta por uma Universidade pública, bastião para o
conhecimento cientíﬁco em prol da sociedade. Pois, sempre que eu e você lutamos, somos movidos
pela esperança; e se eu e você lutarmos com esperança, podemos esperançar, nos ensina Paulo Freire.
Por isso, convido todos a esperançar! Aﬁnal, a vida recomeça todos os dias.
FELIZ 2021!
Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão da UEFS
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Com a manutenção das atividades remotas em
virtude da pandemia do Novo Coronavírus, a
produção extensionista manteve nesse trimestre
(outubro a dezembro de 2020) o mesmo perﬁl dos
resultados apresentados no trimestre anterior (julho
a setembro de 2020), gestando conteúdo
audiovisual que pode ser consultado na página
www.proex.uefs.br e/ou no canal oﬁcial da
PROEX/UEFS do YouTube e nos perﬁs de cada
Programa, Projeto e Curso. Vale lembrar que todo
esse material vem sendo desenvolvido pelos
sujeitos extensionistas - professores, estudantes e
técnicos administrativos, que mesmo desaﬁados a
mover-se, na maioria dos casos, no ciberespaço,
tem apresentado uma produção de qualidade
destinada a formação e informação das
comunidades acadêmica e externa. Também, como
no período anterior, a produção abrange as áreas
temáticas das ações extensionistas:
Administração, Comunicação, Contábeis,
Cultura e Artes, Direitos Humanos e Justiça,
Economia, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção e Trabalho oriundos dos
Departamentos da UEFS.
Em tempo, lembramos que o acesso aos resultados
obtidos pelos Programas, Projetos e Cursos,
também, através da modalidade virtual, contribuíram para a democratização do conhecimento
cientíﬁco produzido na Universidade, e que a
Extensão é instrumento de aproximação com outros
indivíduos, saberes e realidades diversas. A partir da
relação dialógica com a comunidade externa, a
Extensão universitária assume o papel de aproximar
a UEFS da realidade circundante, mesmo em
cenário de distanciamento social.
A seguir, apresentamos gráﬁco demonstrativo dos
Programas, Projetos e Cursos com Resolução
CONSEPE para o referido período:

Sobre as Atividades Complementares que
correspondem a realização das atividades de
Extensão na modalidade virtual no período de
outubro a dezembro, foram promovidas nove (9) no
referido trimestre, atendendo a uma público de 794
pessoas. Tais atividades tem como referência para
cadastro, acompanhamento e realização a
Instrução Normativa 01/2020, que dentre outras
características possuem carga horária mínima de
15 horas.

Atividades de Extensão por Área de Atuação

ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO

CONTÁBEIS

CULTURA E ARTES

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

ECONOMIA

MEIO AMBIENTE

EDUCAÇÃO

MEIO AMBIENTE

Programas, Projetos e Cursos de Extensão:
Outubro - Dezembro/ 2020
PROGRAMAS
PROJETOS

SAÚDE

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

TRABALHO

CURSOS
EVENTOS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Fonte: PROEX/UEFS, out - dez, 2020

Fonte: www.proex.uefs.br
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14ª JORNADA DE EXTENSÃO
Realizada entre os dias
19 a 23 de outubro, a
14ª Jornada de Extensão
teve como tema Extensão
Universitária: Desaﬁos e
14ª Jornada
Possibilidades. A programação do evento ocorreu, de Extensão
paralelamente, à 17ª
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a 4ª Feira
de Graduação da UEFS e ao Seminário de Iniciação
Cientíﬁca - SEMIC, correspondendo a uma ação
conjunta entre as Pró-Reitorias acadêmicas da
UEFS, a saber: PROEX, PPPG e a PROGRAD.
Como tem sido empreendido nesse cenário de
pandemia, onde o distanciamento social é pedra de
toque para prover a segurança sanitária e de saúde
de toda a população, mais uma vez a PROEX,
seguindo o protocolo da Administração da UEFS,
executou toda a programação na modalidade virtual,
contando com a experiência acumulada da PróReitoria e dos diversos Programas/Projetos no
âmbito de sua gestão durante esse período de
trabalho remoto.
A programação da Jornada contou com duas mesas
de debates, a primeira com o tema O DESAFIO DA
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS
CURRÍCULOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO,
tendo por expositores, a Professora Dra. Ana Inês
Sousa (Professora Titular da Escola de Enfermagem
Anna Nery/UFRJ e Assessora Especial e Substituta
Eventual da Pró-Reitora de Extensão da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) e do
Professor Dr. Etevaldo Almeida Silva (Professor
adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte - UERN), que apresentaram as principais
modiﬁcações que se impuseram (onde, como e em
que momento) às atividades de Extensão no ajuste
curricular de cada uma das instituições. O debate
também abordou a associação da curricularização
da Extensão universitária como política de
democratização do acesso a uma universidade
pública, gratuita e de qualidade face ao desaﬁo de
ser uma referência para a sociedade que a mantém,
estabelecendo relação dialógica e respondendo às
demandas que ela coloca. A mediação foi realizada
pela Pró-Reitora de Extensão da UEFS, a
Professora Dra. Rita de Cassia Brêda Mascarenhas
Lima. A segunda mesa discutiu as EXPERIÊNCIAS
EXTENSIONISTAS EM CONTEXTO DE PANDEMIA
que teve como objetivo apresentar/discutir relatos
das ações/atividades desenvolvidas por
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Programas e Projetos cadastrados no âmbito da
Pró-Reitoria de Extensão da UEFS no período do
trabalho remoto, durante o distanciamento social
imposto pela pandemia da COVID-19. As
exposições foram realizadas pelos Professores: Dr.
Deybson Borba de Almeida – DSAU (Programa
Qualiﬁcação em Urgência e Emergência: uma
Articulação da Universidade com a Rede de
Urgência e Emergência em Feira de Santana);
Dr. Pablo Rodrigo Fica Piras - DTEC (Programa
Segurança Alimentar e Inclusão Digital) em
Comunidades de Agricultura Familiar do Interior e
Ma. Iranildes Almeida de Oliveira Lima – DLA
(Núcleo de Línguas de Idiomas sem Fronteiras na
UEFS (Nucli-IsF/UEFS)/ Portal: Ensinoaprendizagem de Línguas Modernas para a
Cidadania, Inclusão Social, Diálogo Multi e
Intercultural), contando com a mediação da
Professora Dra. Simone Souza de Oliveira (DCBIO)
coordenadora do Programa Estudos
Parasitológicos na Microrregião de Feira de
Santana.
Além das mesas de debates dois Webinars foram
r e a l i z a d o s c o m o t í t u l o R E L AT O S D E
EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS: EXTENSÃO
NA REDE. O Webinar 1 foi composto por cinco (05)
estudantes de cursos de Graduação da UEFS, a
saber: Danielle Morais da Silva Antunes, bolsista do
Projeto Laboratório Multidisciplinar das
Licenciaturas/DEDU; Vanilde Silva de Araújo Reis,
bolsista do Projeto de Extensão Leitura
Itinerante/DLA-DEDU; Maria Fernanda dos Santos
Santana, bolsista do Projeto Conhecendo
Economia Feirense: o custo da cesta básica/DCIS;
Camila Andrade Ferreira dos Santos, bolsista do
Programa de Pesquisa e Estudos em Educação
Ambiental EEA/DTEC e Anne Bárbara, voluntária
do Projeto de Extensão - Manejo de Resíduos
Sólidos Orgânicos: Sistema Integrado de Produção
de Compostagem, hortaliças e galinhas
caipiras/DCBIO, que a partir do conhecimento
adquirido com suas vivências como bolsistas e/ou
voluntários de Programas e Projetos cadastrados
na Pró-Reitoria de Extensão, socializaram suas
experiências no desenvolvimento dos respectivos
planos de trabalho. A mediação foi realizada pela
Professora Dra. Vania Rastelly de Sousa, do
Departamento de Exatas da UEFS, doutora em
Química Orgânica - UFBA e coordenadora do
Programa Educação Ambiental como Estratégia
para Redução dos Impactos Ambientais Causados
pelos Resíduos Químicos.
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A segunda sessão das falas de bolsistas e/ou
voluntários se deu com o Webinar 2, contando com
quatro (04) estudantes, também dos cursos de
Graduação da UEFS. Foram eles: Matheus
Guimarães Costa, bolsista do Projeto: Cinema Subjetividade, Cultura e Poder/DCHF; Bruna
Constantino, bolsista do Programa de Popularização das Ciências/DFIS; Laura Aimê de Almeida
Barbosa, bolsista do TnC e Você: Programa de
Ensino e Extensão em Terapias Complementares e
Integrativas/DSAU e Graziele Oliveira Mendes,
bolsista do Programa Educação Ambiental como
Estratégia para Redução do Impacto Ambiental
causado pelos Resíduos Químicos/DEXA. A
professora do Departamento de Saúde, Ma. em
Educação, Amanda Leite Novaes, coordenadora do
Subprojeto VIDA (Vivências Integrativas, Dançantes
e Acolhedoras) do Programa Rede de Apoio, Afetos
e Ações Solidárias para UEFS realizou a mediação.
Uma inovação decorrente da imposição do trabalho
remoto foi a modalidade de apresentação dos
planos de trabalho dos bolsistas PIBEX e voluntários
cadastrados na PROEX que produziram vídeos
pôsteres, com duração máxima de cinco (05)
minutos. Essa modalidade recebeu inscrições de
160 bolsistas e/ou voluntários, distribuídos nas
áreas temáticas da Extensão Universitária:
Administração, Comunicação, Contábeis, Cultura e
Artes, Direitos Humanos e Justiça, Economia,
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e
Produção e Trabalho, cujos produtores integram os
cursos da Graduação nos nove Departamentos da
UEFS. A qualidade dos vídeos pôsteres enviados foi
uma grata surpresa ao que diz respeito à
participação dos bolsistas voluntários durante a 14ª
Jornada de Extensão que, mesmo frente aos
desaﬁos impostos pelo cenário pandêmico, foram
impelidos a novos desaﬁos de atuação extensionista
propondo-se a superá-los diante às possibilidades
dentro da conjuntura da COVID-19.
Toda a programação foi transmitida pelo canal oﬁcial
PROEX/UEFS no YouTube: /proexuefs, podendo
ser acessada a qualquer momento. Até o dia 30/12,
7.599 visualizações foram registradas em nosso
canal, referente às mesas de debates com 482,
webinars com 271 e apresentação dos bolsistas
PIBEX e voluntários com 2.848 visualizações.
Lembramos que através dos perﬁs oﬁciais da
PROEX nas redes sociais (Instagram e Facebook) e
a página www.proex.uefs.br foram utilizados como
principais aportes para a divulgação e mobilização
do evento.

Todas as atividades ocorreram a partir do suporte
técnico-digital, com a transmissão “ao vivo”, ou seja,
através de lives, bem como de estreias no canal do
YouTube do material audiovisual gravado,
notadamente os citados vídeos pôsteres dos
bolsistas e voluntários.

SNCT 2020
A PROEX/UEFS também
integrou a programação
da 17ª Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia SNCT, realizada entre
19 e 23 de outubro. Do
mesmo modo que a
Jornada de Extensão, as
atividades este ano foram
realizadas de maneira
online. Em 2020, o tema
foi “Inteligência Artiﬁcial:
a Nova Fronteira da Ciência Brasileira.” Durante a
programação foram realizadas, sob a coordenação
da PROEX, 13 oﬁcinas temáticas, selecionadas
através da Chamada Pública Simpliﬁcada
n. 5/2020, destinada à submissão de propostas, que
foram transmitidas “ao vivo”, amparando, assim, a
interatividade dos participantes através do chat.
Participaram das 13 oﬁcinas 226 pessoas, tendo
sido registradas, até o dia 30/12, 1.839 visualizações do conteúdo das mesmas.
Contou ainda, com 14 exposições virtuais, das
quais nove (09) foram produzidas pelos quatro (04)
Museus da UEFS, através das equipes do Museu
Antares de Ciência e Tecnologia (03), Museu Casa
do Sertão (03), Museu Regional de Arte/CUCA (02)
e Museu de Zoologia (01), que abordaram assuntos
relacionados à ciência e tecnologia, artes plásticas
e cultura regional, destacando o potencial
(in)formativo das suas coleções. O conteúdo
dessas exposições foi disponibilizado no site do
evento www.snct.uefs.br. Também merece
destaque as exposições da área de
Geociências/DEXA com uma (01), do Campus
Avançado da Chapada Diamantina (02), da Estação
Experimental/Curso de Agronomia (01) e do EEA Programa de Extensão Estudos de Educação
Ambiental/UEFS (01). Até o dia 30/12 as exposições
virtuais somaram 581 visualizações.
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Merece nota que, toda a programação cultural foi
planejada e coordenada pela PROEX. Desse modo,
para compor a grade das apresentações culturais
foram convidados Programas e Projetos de
Extensão que desenvolvem ações/atividades,
notadamente aqueles que atuam na área temática
da Cultura. Variando horários, por vezes dois, por
vezes três por dia, na programação destinados a
essa atividade, 15 apresentações culturais gravadas
foram veiculadas. Se apresentaram a Orquestra
Sinfônica da UEFS, JAM, Coral da UEFS e Piano a
4 Artes, todos programas de Extensão cadastrados
na PROEX, além de grupos da graduação em
Música, com a Sessão Produtores LICEMUS.
Merece nota ainda, o show Malabarista, com Marcel
Torres egresso da graduação de Música da UEFS.

No último dia 27/10 foi divulgado o resultado ﬁnal do
Edital 001/2020 referente a Seleção de Bolsistas
para o Programa Institucional de Bolsas Extensão –
PIBEX. Foram convocados 177 estudantes, sendo
170 para o Edital PIBEX e sete (7) vagas para o
Programa Ensino Coletivo de Instrumentos
Musicais – Orquestra. Das 170 vagas, quatro (04)
desistiram. Desse modo, 173 bolsistas foram
contratados, tendo início os respectivos contratos
no dia 09/11. Uma segunda convocação foi
publicada no dia 23/11 de acordo o cadastro de
reserva. Novamente, ocorreu uma (01) desistência,
gerando a terceira convocação, publicada no dia
26/11.
A ampliação de bolsas do PIBEX tem sido pauta de
reivindicação, e, ﬁnalmente, em reunião do
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
– CONSEPE, e aprovada, conforme Resolução do
CONSAD, assinada pelo Secretário de Educação
do Estado, Jerônimo Rodrigues, a PROEX encerra
o exercício de 2020 com a ampliação de 50 novas
bolsas destinadas ao PIBEX. Assim, quarta lista de
convocados do Edital PIBEX 001/2020 foi publicada
a ﬁm de preencher as novas vagas, 45 foram
destinadas, preferencialmente, aos Programas, e
cinco (05) reservadas para Edital especíﬁco do
Núcleo de Línguas - NUCLI, em atendimento
institucional ao cumprimento dos convênios com
instituições estrangeiras, referentes aos processos
de Proﬁciência e ofertas de cursos. Uma quinta
convocação foi publicada, considerando as
desistências de convocados em lista anterior, sendo
listados mais cinco (5) candidatos do Cadastro de
Reserva, conforme estabelece o referido Edital.
O resultado do referido Edital contemplou 50
Programas com 155 bolsistas e 49 Projetos com 67
bolsistas, cadastrados no âmbito da PROEX/UEFS.

CULTURAL

Informe PIBEX - 2020

APRESENTAÇÃO

Sobre as apresentações culturais

Conﬁra no portal

www.proex.uefs.br
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A sessão Extensão em Contextos é dedicada às atividades extensionistas realizados por Programas e
Projetos desenvolvidos através de parcerias interinstitucionais e por unidades e/ou setores da UEFS que
possuem como papel social a vinculação e intermediação entre a Universidade, através de ações/serviços,
e a sociedade. Convidados a inaugurar esta seção, apresentamos, através de suas respectivas
coordenações o Programa Universidade para Todos - UpT, que apresenta ao leitor seu público e meta, e
os três grupos do Programa de Educação Tutorial – PET, a saber Economia, Engenharias e
Odontologia, que descrevem os desaﬁos e atividades no contexto da pandemia da COVID-19. Vejamos:

UPT/UEFS

O Programa Universidade para Todos - UpT
constitui-se em uma ação voltada para o
fortalecimento da política de acesso à Educação
Superior, direcionada aos estudantes matriculados
no 3º ano do Ensino Médio regular estadual ou
municipal, matriculados no 4º ano da Educação
Proﬁssional integrada ao Ensino Médio das redes
estadual ou municipal e egressos do Ensino Médio
da rede pública estadual ou municipal do estado da
Bahia. O Programa tem como objetivo preparar os
estudantes para o ENEM e demais processos
seletivos de ensino superior. A próxima etapa,
abrangerá seis (06) municípios e beneﬁciará 855
cursistas, distribuídos em 16 espaços, na
modalidade virtual. O UpT, também, tem como meta
possibilitar a iniciação à docência aos
alunos/graduandos da UEFS, a partir do exercício
teórico-prático dos conteúdos e atividades
pedagógicas. Nessa etapa, 40 discentes de vários
cursos da UEFS atuarão no Programa como
professores/monitores. Importante salientar a
possibilidade de permanência a discentes através
das funções de apoios administrativos, escolares e
pedagógicos.
Ma. Eliana Carlota Mota Marques Lima

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS!
@upt_uefs
@facebook.com/uefsupt
Canal Upt Uefs
http://www.upt.uefs.br

Coordenadora do UPT/UEFS
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PET Economia
O Programa de Educação
Tutorial em Ciências Econômicas da Universidade
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Estadual de Feira de Santana,
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - UEFS
não obstante dos diversos
Grupos PET pelo Brasil, também passou por
diversas reformulações ao longo de 2020 no seu
Programa Anual de Atividades, com o avanço da
pandemia provocada pela COVID-19. A maioria das
atividades elencadas pelo Programa para o ano de
2020 precisaram ser reformuladas, permitindo maior
ﬂexibilidade de acesso e participação entre todos
membros. Entender a dinâmica de ensino, pesquisa
e extensão sob formato limitado proporcionou a
todxs petianxs um desaﬁo de realização de
atividades, tais como: reuniões do Clube do Livro
Celso Furtado, criado durante a Pandemia;
realização do Concurso de Textos Acadêmicos PET,
Economia e Sociedade E(M) Pandemia;
participações de eventos como o ENEPET E
ENAPET, e até mesmo a elaboração do INTERPET,
evento institucional criado pelos Grupos PET da
Universidade.
Professor Dr. Cleiton Silva de Jesus (DCIS)
Tutor PET Economia

PET Engenharias
Diante da necessidade de
afastamento social, o PET
Engenharias prosseguiu
suas atividades de forma
remota, adaptando-as a
diversas ferramentas online.
A playlist do canal YouTube
do Grupo passou a ser alimentada com vídeos
voltados ao ensino de Matemática básica,
produzidos pelos próprios integrantes do grupo, com
o intuito de manter a continuidade à atividade de
nivelamento “Irmão Caçula”. A página PET
Engenharias Uefs no Instagram também ganhou
muita movimentação, pois foram inseridos vídeos
apresentados à comunidade com aspectos
relevantes de cada curso de graduação da UEFS,
além de produções extras que tratam das políticas
de permanência na Universidade. Também foi
produzido e disponibilizado em plataformas digitais o
curso de Inclusão Digital, visando a inserção de
novos públicos no meio. As atividades relacionadas
aos eventos, o Grupo transladou sua atividade

“Engenharia e seu Contexto” ao formato virtual com
um ciclo de palestras, abordando temas diversos, a
exemplos de inovação no campo da Engenharia
atual até os desaﬁos para a presença feminina na
área. O Grupo participou da Feira de Graduação da
UEFS, auxiliando o colegiado de Engenharia Civil
na promoção de seu espaço de discussão.
Oriundos da participação nestes eventos, bons
frutos e novas discussões desencadearam na
iniciação de pesquisa entre as estudantes de
Engenharia da IES acerca dos “Desaﬁos da mulher
na Engenharia”, cujo objetivo era trazer à tona o
debate sobre o tema, com a divulgação dos
resultados divulgados no Instagram do Grupo.
Foi iniciado, também um estudo e sondagem
voltados à alocação dos ambulantes do Centro de
Feira de Santana para o Shopping Popular e como
está se processando a sua adaptação. A atividade
está sendo feita através de um formulário de
entrevista com os vendedores realocados. As
atividades em andamento prosseguiram, assim
como as que se encontravam em fase ﬁnal, sendo
apresentadas em eventos. O cenário digital
contribuiu para uma maior participação dos
membros nos eventos, em particular os encontros
nacionais e regionais do Programa PET, como o
ENEPET (Encontro Nordestino de Grupos PET) e
ENAPET (o Encontro Nacional).
Entre outras realizações do grupo ainda podemos
destacar a participação ativa da representação
estudantil de um de seus membros no colegiado de
Engenharia de Alimentos, e ainda a organização
junto aos outros grupos PET do encontro de grupos
da UEFS, o INTERPET. Por ﬁm, mas não menos
importante, vale destacar a realização do primeiro
processo seletivo do programa realizado de
maneira 100% online, servindo de experiência para
o Grupo e referência para o programa a nível
nacional.
Professor Dr. Pablo Rodrigo Fica Piras (DTEC)
Tutor PET Engenharias
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PET Odotologia
Devido a pandemia e por
consequência a implicação de
medidas sanitárias e de
distanciamento social o grupo
PET Odontologia UEFS se
deparou com o desaﬁo de
continuar suas atividades
mantendo o tripé imprescindível que é o ensino,
pesquisa e extensão. Diversas atividades foram
pensadas e repensadas, tanto direcionada para o
público quanto internamente para o grupo.
Dentre as atividades realizadas no período,
contamos com criação de cards sobre doença
falciforme, câncer de boca, vídeo em defesa do
SUS, entre outros.
Em destaque, ocorreu nos meses de agosto,
setembro e outubro, sendo transmitido e publicado
no YouTube, o "PET Webinar: Interdisciplinaridade
na Produção do Cuidado". Um ciclo de palestras
online e gratuito que abordou temas de relevância
para a área da Saúde, os assuntos discutidos foram:
Ÿ PICS no SUS e sua Importância na Odontologia.
Ÿ Atenção às Lesões Bucais em Período de
Pandemia.
Ÿ Toxina na Prática Clínica.
Ÿ Laser na Odontologia.
Ÿ O Papel do Controle Social na Construção de
Políticas de Atenção às Pessoas com Doença
Falciforme.
Ÿ Alimentação Saudável para Crianças e Adultos
Projeto Aconchego.
Ÿ Saúde Mental em Tempos de Pandemia.
Ÿ Mortalidade por Doença Falciforme na Bahia e no
Brasil.
Ÿ Produção do Cuidado na Prevenção a
Transmissão da COVID-19 nas Moradias
Populares.
Ÿ Medicação Intracanal em Endodontia.
Ÿ Os Princípios da Odontologia Biológica e a
Remoção Segura do Amálgama.
Ÿ Desaﬁos da Atenção Primária à Saúde em
Tempos de Pandemia.
Todos os vídeos estão disponíveis no canal PET
Odontologia UEFS, no YouTube.
Profa. Dra. Ana Áurea Alécio de O. Rodrigues (DSAU)
Tutora PET Odontologia
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A PROEX, buscando divulgar a Extensão
universitária promovida pelos Departamentos da
UEFS, iniciará em 2021, a partir do próximo
Boletim PROEX n. 4, que tem como previsão de
publicação o início do mês de abril/2021, a seção
"Departamentos e a Extensão" ou "Departamentos
em Extensão". Estamos em escuta para escolha
do nome. Qual dos dois? Opine! Essa seção será
mais uma ferramenta com o propósito de
promover e divulgar as diversas atividades de
Extensão, especiﬁcamente, as promovidas no
âmbito dos Departamentos da UEFS. Neste
espaço, serão divulgadas informações sobre a
realização de ações/atividades acerca dos
Programas, Projetos e Cursos cadastrados na
PROEX, além de assuntos correlatos e produtos
da prática extensionista desenvolvida por
docentes, discentes e técnicos administrativos
nessas unidades.
As informações a serem publicadas no Boletim
PROEX deverão ser enviadas por coordenadores
dos Programas, Projetos e Cursos, bem como
pelos coordenadores de Extensão de cada
Departamento. Foi criado um e-mail institucional
especíﬁco, a saber: boletimproex@uefs.br, que
será utilizado unicamente para a comunicação
entre os coordenadores e a equipe da PROEX
para esse ﬁm. É necessário que, ao enviar as
informações a serem socializadas através da
referida publicação, o release responda às
perguntas: O que? Onde? Quem? Quando?
E por que?, e informe sobre os serviços
existentes, como: contatos (telefone e e-mail);
perﬁs de redes sociais (Instagram, Facebook e
YouTube, quando houver), dentre outros que
promovam a comunicação/informação ao nosso
leitor.
Informamos que para divulgarmos as informações
enviadas, as mesmas deverão atender os prérequesitos descritos, devendo ser enviadas com
antecedência mínima de 15 dias úteis, antes da
ﬁnalização de cada trimestre, ou seja, janeiro a
março, abril a junho, julho a setembro, outubro a
dezembro de 2021. Por ﬁm, os textos deverão ter
no máximo 1000 caracteres (contando com
espaços e título).
Contamos com participação de todos os
extensionistas da UEFS a ﬁm de construirmos, a
cada dia, uma Extensão universitária mais
atuante, participativa e forte!

Fonte: http://www.uefs.br/modules/galeria/uploads/1146/1548881447IMG_8555.JPG
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ENTREVISTA
Eliana Carlota Mota Marques Lima
Coordenadora da UATI/UEFS

Em meio à pandemia que enfrentamos, o
distanciamento social é um dos recursos
vitais tanto para reduzir o ritmo de
propagação do Novo Coronavírus em
nossa sociedade, como para resguardar a
população, principalmente a idosa que está
no grupo considerado de maior risco.
Muitos de nós temos pais, avós, tios e
vizinhos idosos que de maneira acentuada
foram obrigados, por medidas de saúde e
sanitária, a manter-se em casa.
A Administração Central da UEFS publicou
protocolo de adoção do isolamento social e
do trabalho remoto.
(http://www.uefs.br/2020/03/3080/Uefsadota-novas-medidas-por-conta-doCoronavirus.html), reverberando no
andamento das Oﬁcinas da Universidade
Aberta à Terceira Idade - UATI, Programa
de Extensão da UEFS. Para comentar
sobre esse assunto e outros mais, o PAPO
EXTENSÃO dessa edição traz a
coordenadora da UATI/UEFS, analista
universitária lotada na PROEX, a pedagoga
e mestra em Educação pelo PPGE/UEFS
Eliana Carlota Mota Marques Lima, que
apresenta ao nosso leitor as principais
medidas adotadas para a manutenção
desse importante Programa durante a
“quarentena”.

UATI
em casa
COM VOCÊ!

uati uefs

@uatiuefs

/uati uefs
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1

Inicialmente, gostaríamos que você
apresentasse para o nosso leitor um pouco da
história da UATI/UEFS, e, nesse contexto, que
tipo de associação podemos fazer sobre o
acolhimento da pessoa idosa no Campus da
UEFS?
O Programa UATI da UEFS surgiu em 1992, tendo seu
projeto elaborado por uma equipe multidisciplinar
composta de dez professores desta Universidade.
Docentes da área de Letras, Filosoﬁa, Saúde e
Administração reuniram-se para elaboração do projeto
e implantação do Programa. Em um estudo que
realizaram sobre o envelhecimento demográﬁco
brasileiro afunilado para a cidade de Feira de Santana,
a equipe de elaboração do projeto fez análise das
pirâmides etárias da cidade e tendo como base os
dados do censo demográﬁco do IBGE, acontecidos em
1970 e 1980, perceberam que havia uma tendência da
população de Feira de Santana ao envelhecimento.
A necessidade de desenvolver ações voltadas para
idosos vinha crescendo, visto o progressivo
envelhecimento da população brasileira, e este cenário
passou a ser preocupação de órgãos governamentais,
instituições públicas e, similarmente, das instituições
de ensino superior. Assim, desde 1990, estão
presentes em diversas dessas instituições brasileiras
programas conhecidos como Universidade para
Terceira Idade, que visam possibilitar alternativas de
atividades para os idosos.
Em segundo lugar, os autores do projeto entendiam
que se existia uma demanda social efetiva, na região,
para um Programa voltado à terceira idade o local mais
adequado era a UEFS em razão de sua própria
existência como universidade desaﬁada a responder,
de forma efetiva, as demandas sociais existentes na
comunidade de que faz parte e como instituição que
tem em seu princípio a indissociabilidade entre EnsinoPesquisa-Extensão, além de ter proﬁssionais
habilitados e espaço físico utilizável.
Assim, surge o Programa da UATI com o objetivo geral
de “despertar a comunidade para as questões
pertinentes aos que atingiram a Terceira Idade, através
de um processo sistemático de constante
sensibilização, promovido em encontros de natureza
interdisciplinar, na busca de caminhos alternativos para
modiﬁcar a visão distorcida pelos preconceitos e
práticas sociais utilizadas pela sociedade,
reacendendo no idoso a consciência - vontade de viver,
participar e assumir sua presença no contexto social”.

A UATI teve sua aprovação e autorização para
funcionamento pelo Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão – CONSEPE/UEFS, através da
Resolução Nº 013/1992 e desde então, vem
funcionando em atendimento a inúmeros idosos da
região de Feira de Santana.
Em seus 28 anos, o Programa da UATI funcionou
initerruptamente, passou por modiﬁcações em seu
projeto, especialmente, em 2011, com a elaboração do
Projeto Político Pedagógico sob o direcionamento da
coordenação da época, e sempre com o intuito de
contribuir para um envelhecimento saudável do idoso
participante do Programa.
Abro um parêntese para saudar aos precursores do
Programa, docentes que criaram o projeto, como
também coordenadores, servidores, professores das
oﬁcinas e voluntários, que contribuíram para construir e
manter um Programa da dimensão e importância da
UATI em pleno funcionamento.
Através das diversas atividades oferecidas pela UATI
nas áreas de Saúde, Esporte, Arte, Cultura, Educação,
Meio Ambiente e Tecnologia a UEFS tornou-se um
espaço acolhedor e propício para a pessoa idosa. Mas,
vale ressaltar que em uma sociedade marcada pela
valorização do jovem e as Universidades serem
espaços considerados predominantemente para este
público, é necessário sempre um trabalho de
conscientização de que os espaços no Campus da
UEFS são também das pessoas da terceira idade seja
nas atividades de Extensão, na Graduação ou PósGraduação e compreendendo a importância do
cuidado efetivo e afetivo com o idoso.

Fonte: http://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=82
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2

A partir do cenário de pandemia em que
vivemos, provocada pela COVID-19, quais
impactos as atividades da UATI/UEFS
sofreram e quais ajustes foram adotados para
minimizá-los? Com o distanciamento social houve
evasão de alunos? Representou perdas
signiﬁcativas para a população atendida pelo
Programa?
O cenário pandêmico que acometeu a todos de forma
súbita atingiu singularmente a população idosa. Não
temos dúvidas das enormes perdas para os idosos
atendidos pelo Programa, são muitas.
O primeiro impacto foi a suspensão inesperada das
aulas. Tínhamos apenas duas semanas de início do
calendário de atividades da UATI, ainda estávamos
organizando as turmas e abruptamente as aulas
param, as atividades são interrompidas sem nenhum
planejamento prévio. Estávamos com professores
novos no Programa e que não conseguiram ter contato
com todos os alunos matriculados em suas oﬁcinas.
As aulas foram suspensas em março e durante o mês
de abril não realizamos atividades. Nesse momento,
ainda, não mensurávamos que a possibilidade de
retorno era tão distante. Mas em maio, já com mais
ciência da real situação, reorganizamos as aulas da
UATI para o formato virtual. Assim, os professores
ﬁzeram uma proposta de trabalho remota e retomamos
a comunicação com os idosos, saliento que
enfrentamos diﬁculdade em reestabelecer esse
contato com alguns alunos, fato que reﬂetiu no número
de participantes.
Reiniciamos a realização das oﬁcinas com uma carga
horária reduzida, o que podemos considerar como
outro impacto para o Programa. Entretanto, não
recuamos, pois a nossa perspectiva era minimizar os
prejuízos causados pela suspensão das aulas.
Com o formato virtual, infelizmente, por diversos
motivos como falta de aparelho tecnológico ou
diﬁculdade de manuseio deste, falta de acesso à
internet, falta de tempo devido à mudança na rotina
doméstica de algumas idosas que passaram a ter mais
demandas com netos, entre outros fatores,
provocaram a não participação de um número
considerável de idosos. A nossa matrícula inicial para o
ano de 2020 foi de 1.135 alunos e no formato virtual
temos a participação de cerca de 50,75% dos idosos,
mas o retorno às atividades propostas não acontece de
forma regular o que traz um impacto grande para o
Programa em relação ao controle do número de idosos
que têm sido beneﬁciados pela UATI. É evidente que
houve evasão e as perdas para esses idosos, sem

dúvida, são várias, a falta de convívio social nas turmas
da UATI, a impossibilidade de realizar atividades físicas
que são muito importantes para a manutenção da
saúde, entre outras. Mesmo os idosos que participam
das oﬁcinas, virtualmente, em pesquisa realizada com
eles sobre participação em atividades virtuais referemse à falta de motivação por realizar atividades
individualmente e a diﬁculdade em manter uma rotina
para realização das ações propostas pelas oﬁcinas.
A impossibilidade de realizar ações que fazem parte da
proposta da UATI como gincanas, caminhadas, jogos
olímpicos, festas comemorativas e passeios, também
deixou uma signiﬁcativa lacuna na vida dos idosos, pois
essas atividades são intensamente vividas pelos
idosos e representam alento em suas vidas.
Entretanto, mesmo com os impactos e as perdas, a
medida de realizar as oﬁcinas virtualmente foi
acertada, pois aos participantes têm trazido resultados
positivos. Na pesquisa já citada anteriormente, os
idosos evidenciaram a importância da manutenção das
atividades, pontuando que têm feito bem a saúde, que
podem exercitar o corpo através dos exercícios
organizados pelas oﬁcinas de atividades físicas, que
puderam continuar mantendo contato com a arte, a
música, a dança, que as oﬁcinas resultam em
benefícios psicológicos, enﬁm que sentem-se
assistidos e tem ajudado para que passem pelo
período de isolamento social.

3

Ao passo que se trata de uma medida
protetora, o isolamento social pode provocar
inúmeras emoções, em especial nos idosos,
capaz de colocar em risco a saúde mental dos
indivíduos. Há algum canal de escuta, de
comunicação, estabelecido com os alunos da
UATI/UEFS e com suas famílias, a ﬁm de lidar com
as emoções dentro do cenário de pandemia?
O isolamento social tem provocado em muitos idosos o
sentimento de angústia, ansiedade, depressão, pelo
fato de terem ﬁcado muito distante de familiares e
amigos, especialmente para aqueles que moram
sozinhos e sem a possibilidade de sair sentem muita
tristeza e solidão. O contato dos professores e equipe
gestora da UATI com os idosos via ligações telefônicas
ou pelo WhatsApp amenizam esse sentimento de
solidão, sentem-se acolhidos, amados. Temos
depoimentos de alunos que destacam como é
importante quando recebem um telefonema para saber
como estão passando ou para conversar a respeito da
sua participação nas aulas. Esses simples contatos
atenuam a distância entre a equipe da UATI e os
idosos, visto que para muitos deles estar na UEFS e/ou
outros espaços em que acontecem as oﬁcinas era o
único momento que tinham de convívio coletivo.
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4

De que modo as oﬁcinas estão sendo
realizadas no sentido de manter os idosos
ativos e em movimento? Que outras áreas e
ações/atividades tem sido implementadas nesse
contexto?
As oﬁcinas oferecidas pela UATI das mais diversas
áreas, tem acontecido, principalmente, através do
WhatsApp, visto que foi o meio de comunicação de mais
fácil acesso para os idosos. Assim, através de
chamadas de vídeo, da disponibilização de atividades
diversas mediante vídeos, áudios, trocas de
mensagens os professores interagem com os alunos.
Além, do WhatsApp temos a oﬁcina de Pilates que
realiza aula ao vivo através do Facebook e a
disponibilização dos vídeos produzidos pelos
professores nas redes sociais da UATI, Instagram,
Facebook e Canal do YouTube para idosos que tenham
condição de acessar.
Ressalto que nesse período de atividades remotas o
aluno pode integrar outras oﬁcinas em que não estava
matriculado a princípio, pois o formato virtual
possibilitou mais facilmente essa inclusão,
especialmente para as oﬁcinas de atividades físicas
que muitos anseiam e não são contemplados por falta
de vagas. As aulas de Tai Chi Chuan, Ginástica com
Música, Yoga, Alongamento, Treinamento de Força,
Dança de Salão entre outras permitiram que os alunos
continuassem praticando exercícios e assim
permanecessem com o corpo em movimento e ativo.
Outras oﬁcinas como a de Canto, Memórias e Leituras,
Artesanato, Teatro, igualmente, mantiveram os idosos
em atividade, exercitando a memória, a atenção,
mantendo-os em constante aprendizado e
proporcionando momentos de descontração e alegria
tão importantes para o bem estar da pessoa idosa.

Fonte: Instagram: @uatiuefs

5

Enquanto esperamos a vacina capaz de nos
imunizar contra o vírus Sars-CoV-2, ainda,
não há uma previsão de retomada das
atividades presenciais, especialmente para a
UATI. Eliana Carlota, que planejamento está
previsto para a UATI/UEFS, em 2021?
De fato só retornaremos as atividades presenciais da
UATI após a vacina, pois não poderemos, de forma
alguma, pôr em risco a vida de pessoas tão valiosas
como os idosos e as idosas que participam da UATI.
Sendo assim, já estamos em processo de planejamento
para o ano de 2021 organizando as oﬁcinas que serão
oferecidas através das plataformas digitais, dando
continuidade a um trabalho iniciado este ano e que será
ampliado no próximo com a inclusão de dez novas
oﬁcinas que serão ministradas pelos bolsistas do
Programa Institucional de Bolsa Extensão –
PIBEX/PROEX. Além das oﬁcinas, pretendemos
adequar algumas atividades para o formato virtual, a
exemplo da Terça Cultural que acontecia uma vez ao
mês no Teatro do CUCA e, em 2021, planejamos
oferecer através de lives transmitidas no Canal do
YouTube para que os alunos continuem tendo acesso à
discussão de temáticas importantes para contribuir com
seu envelhecimento saudável e fortalecer o canal da
UATI.

6

Retomando a dinâmica histórica e,
consequentemente, a consolidação da
UATI/UEFS na Extensão universitária, o que
podemos destacar na trajetória do Programa,
vislumbrando a relação dialógica com a
sociedade, notadamente com a sociedade local
em constante processo de envelhecimento?
Na cidade de Feira de Santana a UATI é reconhecida
como importante Programa de contribuição para
melhoria da qualidade de vida do idoso, e acredito que o
crescente número de pessoas que já atingiram a
terceira idade interessado em participar é relevante
evidência da sua relação positiva com a sociedade.
Vale destacar, também, que ao longo da sua trajetória a
UATI tem sido representada por seus integrantes em
eventos de Extensão internos e externos, como
congressos e seminários em que é possível dialogar
com a sociedade local e de diversos outros lugares
sobre a UATI. Merece ênfase a participação da UATI no
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, órgão
que tem entre suas funções propor e acompanhar
políticas públicas de defesa dos direitos da pessoa
idosa de Feira de Santana. Dessa forma, a UATI vem
dialogando com a sociedade local.
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7

Colocar no centro o papel do idoso na
sociedade e a sua participação em grupos
sociais que ultrapassam os limites
tradicionalmente oferecidos aos mesmos é um
d o s o b j e t i v o s d a U AT I / U E F S . D e n t r o d a
perspectiva extensionista, de que modo isso pode
ser vislumbrado no Campus (obviamente, quando
da realização das atividades presenciais) e para a
sociedade feirense, bem como da integração
desse aluno idoso na vida na UEFS?
Infelizmente ainda não estamos livres de considerar o
processo do envelhecimento com sentimento de
declínio, como o caminho para a morte e, por isso, a
velhice é muitas vezes encarada como um mal e desta
forma é marcante a ausência dos idosos em vários
segmentos da sociedade. Talvez, ainda nos
encontremos distantes de alcançar uma sociedade com
maior reconhecimento e mais políticas públicas para a
etapa da velhice. Contudo, a UEFS vem ao longo
desses anos dos trabalhos realizados pela UATI
tecendo conquistas de valorização da pessoa idosa e
acredito que não só o Programa da UATI, mas outras
atividades extensionistas serão cada vez mais
sensíveis à inclusão do idoso em seus objetivos,
proporcionando-o maiores vivências na UEFS.

relevantes. Destaco o Caderno de Recordações,
produzido em 2010 por mim e Professora Ana Angélica,
que traz ressonância à memória individual de idosos e
idosas da UATI. Esse caderno foi muito especial, pois
os idosos relataram e depois registraram suas
trajetórias de vida, falando e escrevendo sobre itens,
como: minha história...; um acontecimento
marcante...; sinto saudades...; amigos que
conquistei...; uma lição que aprendi na vida... Uma
outra ação de suma importância foi o livro Feira de
Santana da autoria de Ana Angélica Vergne com
colaboração das suas alunas. Obra que serve à
história, à memória coletiva de Feira de Santana, pois
como aﬁrma a referida escritora Ecléa Bosi em seu livro
O Tempo Vivo da Memória (2003): “Uma história de
vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa
gaveta como coisa, mas existe para transformar a
cidade onde ela ﬂoresceu”.

8

Ecléa Bosi, citando Walter Benjamin, no
clássico Memória e sociedade: lembranças de
velhos (1994) diz que “o narrador conta o que
ele extrai da experiência.... E, de volta, ela a torna
experiência daqueles que ouvem a sua história.”
O trecho nos coloca uma questão que atravessa
toda a discussão acerca do memorialismo e como
uma narrativa está sujeita a adequações. A
UATI/UEFS tem algum tipo de oﬁcina/ação voltada
para esse registro memorialístico? Como
poderíamos relacionar as lembranças dos idosos,
alunos da UATI, em paralelo à memória individual e
coletiva em Feira de Santana?
Importante ressaltar que mesmo de forma não
sistemática as oﬁcinas da UATI têm em seu substrato a
valorização da história de vida dos idosos, das suas
experiências e memórias. Mas, a oﬁcina Memórias e
Leituras, que tem uma turma sob minha orientação e
outra sob a responsabilidade da Professora
aposentada Ana Angélica Vergne de Moraes,
desenvolve, ações voltadas para lembranças dos
idosos e para o registro memorialístico. No decorrer
desses mais de 10 anos da oﬁcina realizamos diversas
ações, vou destacar duas ações que considero bem

Fonte: https://mcs.uefs.br
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Que mensagem, Eliana Carlota, gostaria de
transmitir aos nossos leitores e aos alunos da
UATI?

Segundo dados do IBGE a pirâmide etária do Brasil
continua mudando, devido à redução da natalidade
ao longo do tempo, somado a diminuição das taxas
de mortalidade, e Feira de Santana encontra-se
nesse processo de envelhecimento populacional.
Então quero lembrar que envelhecer é um processo
natural, marcado por mudanças físicas, psicológicas
e sociais, que caracteriza uma etapa da vida do
indivíduo. Sendo assim, minha mensagem ﬁnal aos
leitores desse Boletim é que valorizem seus idosos,
tenham tempo para estar com eles, escutem suas
histórias de vida, atentem para suas experiências e
acima de tudo os respeitem.
Aos queridos alunos e alunas do Programa digo que
tenham a UATI como um espaço onde além de se
aprender, o saber da pessoa idosa é valorizado;
como um caminho para a transformação e,
consequen-temente, para uma vida mais feliz. E
guardem as mais doces lembranças do período que
participarem da UATI/UEFS, pois a UATI existe por
eles e para eles.
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