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c

aro leitor, em 2020, a Extensão na UEFS
não ﬁcou parada, ao contrário, os números
e os relatos nos mostram que as ações
nesse campo se conﬁguraram como mediadores
fundamentais na relação da Universidade e a
sociedade. Durante o primeiro ano de trabalho
remoto, as atividades extensionistas se
intensiﬁcaram, metamorfoseando em canais
seguros de comunicação, durante a pandemia da
COVID-19. Desta forma, novas veredas foram
trilhadas, permitindo a continuidade dos
Programas, Projetos, Cursos e Eventos. O labor
de professores, estudantes e técnicos
universitários se expandiu como pontes,
promovendo uma transformação no modus
operandi de se fazer Extensão, denotando a
essência de um movimento social e dialético.
Faz-se necessário registrar que, esse novo
desenho na prática extensionista ultrapassa a
questão do uso das mídias digitais, sem dúvida
importantes ferramentas para a continuidade das
nossas atividades, mas o que sobressalta é a
diligência e superação de cada um e de todos
nesse contexto, o que atribuímos
como uma inerente característica
dos extensionistas da UEFS.
Essa postura coletiva desencadeou
novas ações, gestando a meta
PROEX Virtual no âmbito da
Pró-Reitoria para 2021.
Vislumbrando a referida meta, a
série Extensão em Foco, iniciada

em fevereiro, objetiva socializar junto à
comunidade acadêmica, em especial aos agentes
produtores da Extensão, um espaço para trocas e
novas aprendizagens, promovendo o diálogo
entre as áreas de atuação, além de ser mais um
instrumento destinado à promoção e divulgação
das ações/atividades realizadas no âmbito desta
Pró-Reitoria. Detalhes sobre a mesma, o leitor do
Boletim Proex confere na seção Extensão em
Ação.
Nesse número, você terá acesso às informações
sobre os editais publicados durante o trimestre
janeiro-março na seção Informe PIBEX;
conhecerá, através da seção Papo Extensão, um
pouco mais sobre o Programa de Extensão
Incubadora de Iniciativas de Economia Solidária
(IEPS/UEFS) com a entrevista da Coordenadora,
a Professora Dra. Alessandra Oliveira Teles, além
de outras informações nas seções PROEX em
Dados, Extensão em Contextos e Fique Atento.
Caro leitor, nesse primeiro número de 2021,
convidamos à retomada do verbo ESPERANÇAR.
Numa menção à celebração do centenário de
nascimento do grande Paulo Freire,
precisamos continuar em busca,
lutando para que a vida não se
apequene. A construção coletiva
nos fortalece e, reaﬁrmamos é na
luta coletiva que podemos
conquistar a cidadania plena para
todos.

Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão da UEFS
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Extensão em
ESPAÇO VIRTUAL DE DISCUSSÃO E REFLEXÃO DAS
AÇÕES EXTENSIONISTAS
A série Extensão em Foco, promovida pela
PROEX/UEFS, consiste em encontros mensais,
no formato de lives, com o objetivo de apresentar
as práticas e reﬂexões de Programas, Projetos e
Cursos, bem como discutir o papel da Extensão na
constituição de uma sociedade cidadã numa
perspectiva de universidade pública, popular e
socialmente referendada.
Realizadas, preferencialmente, na última terçafeira do mês, com duração de 60 minutos e
horário pré-ﬁxado das 19h, com transmissão
‘ao vivo’ pelo canal oﬁcial da PROEX:
https://www.youtube.com/PROEXUEFS, teremos
como participantes docentes, discentes e técnicos
administrativos, bem como convidados externos
que atuam no cenário da Extensão universitária,
sejam na UEFS e/ou em outras Instituições de
Ensino Superior. Após a veiculação, o conteúdo
das lives ﬁcará disponível para consulta pública na
referida plataforma. A atividade integra a Meta
PROEX Virtual oriunda do contexto pandêmico
que vivemos atualmente.
A primeira live foi realizada no dia 23 de fevereiro.
A edição inaugural contou com a participação do
trio gestor da PROEX-UEFS, a Professora Dra.
Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima,
Pró-Reitora de Extensão e as Coordenadoras a
Professora Dra. Simone Souza de Oliveira e a
Analista Universitária Esp. Saviana Matos Reis
que apresentaram aos internautas o fazer
extensionsista a partir do tema A Extensão na
UEFS: cenário atual e perspectivas,
esclarecendo assuntos relacionados a Projetos,
Programas, Cursos e demais atividades
relacionadas a esse campo de atuação.

No dia 30 de março, foi transmitida a segunda live.
A PROEX convidou coordenadores de Programas
e Projetos de Extensão coordenados por
docentes que atuam em cursos noturnos da
Graduação da UEFS. As exposições realizadas
pela professora Dra. Márcia da Silva
Pedreira/DCIS, coordenadora do Programa
Conhecendo a Economia Feirense: o Custo da
Cesta Básica em Feira de Santana; professora
Ms. Pricilla Motta Oliveira/DCIS, coordenadora do
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF/UEFS e a
professora Ms. Liliane Nunes Mendes
Lopes/DCIS, coordenadora do Projeto Mediação
Popular e Orientações sobre os Direitos, com a
mediação do professor Ms. José Fernando
Andrade Costa/DCHF, Coordenador de Extensão
do DCHF e coordenador do Programa Ciclos de
Ação Continuada para o Fortalecimento
Psicossocial da Cidadania e do Bem-estar em
Diferentes Territórios Baianos. A exposição dos
convidados teve como tema Extensão e inclusão
social: integração universidade e sociedade.
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EXTENSIONISTAS PUBLICAM RESULTADOS DO TRABALHO
DESENVOLVIDO NA UEFS
No mês de janeiro, professores e bolsistas da
UEFS, que possuem atividades cadastradas na
PROEX, publicaram em revistas especializadas
em Extensão universitária as práticas e reﬂexões
de Programas e Projetos onde desenvolvem suas
ações.
O artigo intitulado Dança Circular em
Maternidade: vivência extensionista, de autoria
das Professoras Mestras Zannety Conceição Silva
do Nascimento Souza, Ariane Cedraz Morais,
Amanda Leite Novaes, lotadas no Departamento
de Saúde e as bolsistas de Extensão Ellen Reiner
da Silva Santos e Geisiane de Almeida Mendonça,
descreveram “a experiência de promoção da
saúde de gestantes, parturientes e puérperas
internadas em maternidade através da Dança
Circular, por meio das ações extensionistas”. O
texto foi publicado na Revista Brasileira de
Extensão Universitária (vol. 12, n. 1, p. 23-32,
jan./abr. 2021).
A segunda publicação, sob o formato de relato de
experiência, cujos autores são a Professora Dra.
Ivone de Maia Mello/Departamento de Ciências
Humanas e Filosoﬁa/DCHF e o bolsista Luciano
Saraiva Filho, bolsista de Extensão, publicaram na
Revista de Extensão da UFRB (19ª edição, vol. 1
(janeiro, 2021)) o trabalho Cinema e Extensão:
reﬂetindo acerca das comunidades. No referido
relato, os autores salientaram que o “trabalho é
fruto da experiência da atividade de extensão
realizada pelo Projeto Cinema: Subjetividade,
Cultura e Poder, da Universidade Estadual de
Feira de Santana – UEFS”.
Ambas as publicações possuem seus links na
página www.proex.uefs.br, no menu lateral/
esquerdo, seção Produção Acadêmica da
Extensão, permitindo o acesso ao conteúdo na
íntegra. Nesse espaço, estão disponíveis para
consulta outras publicações de extensionistas da
UEFS, que discutem o papel da Extensão na
constituição de uma sociedade cidadã. Vale muito
a leitura!

Sessão de Dança Circular realizada na enfermaria destinada às gestantes de risco
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO CADASTRADAS
ENTRE JANEIRO E MARÇO
Ainda no contexto de pandemia, o ambiente
virtual continua sendo o meio utilizado para a
realização das diversas atividades promovidas
pelas ações cadastradas na PROEX. A ﬁm de dar
continuidade aos Programas, Projetos, Cursos e
Eventos, nesse primeiro trimestre de 2021, foram
encaminhadas à Pró-Reitoria, com o objetivo de
veiculação em suas redes sociais (Facebook e
Instagram) para divulgação 40 atividades, dentre
seminários, cursos, oﬁcinas, lives, palestras, etc.
Os extensionistas interessados em utilizar esse
espaço, devem enviar as informações para o
e-mail ppc.proex@uefs.br, com duas versões de
textos alusivos à mesma, sendo um release
destinado à página da PROEX e o outro para as
redes sociais, além de material ilustrativo como
cartazes e cards (este último em formato
quadrado, 1080 x 1080px).

Foram cadastradas na Câmara de Extensão do
CONSEPE/PROEX, entre janeiro e março, quatro
(04) atividades de Extensão, um Programa, um
Projeto e dois Cursos, a saber: Programa Centro
de Informação sobre Medicamentos da
Universidade Estadual de Feira de Santana
(Cim-Uefs), Coordenado pela Professora Dra.
Marilia Pinto Federico do Departamento de
Saúde/DSAU; o Projeto Multidões Queer: Apoio
Clínico-institucional em Diversidade Sexual e
de Gênero, Coordenado pelo Professor Dr. Diego
Arthur Lima Pinheiro do Departamento de Ciências
Humanas e Filosoﬁa/DCHF, os Cursos A doença
crônica e as implicações na prática docente:
professores e familiares em movimento de
formação, Coordenado pela Professora Dra.
Antonilma Santos Almeida Castro do
Departamento de Educação/DEDU e o Curso
Filosoﬁa, Bioética e Ética nas Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos, Coordenado pelo
Professor Dr. Nilo Henrique Neves dos Reis do
DCHF.
Ao ﬁnal do referido trimestre, registrou o total de 147
Programas e Projetos, respectivamente 67 e 80,
além de quatro (04) Cursos. Veja o gráﬁco abaixo:

Recomenda-se adicionar as hastags:
#Extensão #PROEXUEFS #BolsistasPIBEX

Programas, Projetos e Cursos de Extensão: Janeiro - Março/ 2021
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9º CONGRESSO BRASILEIRO DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - CBEU
O 9º Congresso Brasileiro de
Extensão Universitária,
considerado o maior
encontro de Extensão
universitária do Brasil,
ocorreu, excepcionalmente,
na modalidade virtual,
totalmente gratuito, no
período de 08 a 11 de março. O evento teve como
tema “Redes para promover e defender os direitos
humanos”. Foi promovido pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e a
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
em parceria com uma rede de instituições de
ensino superior da região Sudeste do país.
A programação do Congresso contou com
diversas atividades, como rodas de conversa com
apresentação de trabalhos, mesas-redondas,
exposição de produtos de Extensão, palestras,
convidados especiais, além de muitas atrações
culturais.
A UEFS integrou a programação do evento com a
participação da Pró-Reitora na mesa Extensão e
a pandemia da COVID 19, assim como diversos
Programas e Projetos participaram do evento na
categoria Apresentação de Trabalhos.
Parabenizamos todos os docentes, técnicos e
estudantes/bolsistas que integraram a
programação do 9º CBEU contribuindo para
fortalecimento e visibilidade da Extensão
Universitária da UEFS e do Brasil.
1º ENCONTRO VIRTUAL DE
COORDENADORES DE PROGRAMAS
E PROJETOS DE EXTENSÃO

No último dia 31 de março foi realizado pela
PROEX o 1º Encontro Virtual de Coordenadores
de Programas e Projetos de Extensão da UEFS.
Realizado na modalidade virtual, o Encontro
contou com a participação de 85 Coordenadores
de Programas e Projetos cadastrados na PróReitoria. O evento possui o objetivo de promover o
diálogo e acolhimento entre docentes e técnicos

administrativos que atuam na coordenação destas
modalidades de atividades de Extensão, ao tempo
que permitiu apresentar aos mesmos o
encaminhamento de processos e protocolos
inerentes ao fazer extensionista, bem como
informar sobre o planejamento da PROEX para
2021. O 2º Encontro será realizado no segundo
semestre desse ano.
É necessário destacar que, ao promover eventos
como esse a PROEX objetiva aproximar-se dos
docentes, discentes e técnicos da UEFS, bem
como proporcionar uma maior integração das
ações extensionistas.

PROEX IMPLANTA
NÚCLEO DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO
DO CONHECIMENTO EM EXTENSÃO
NPDEx/PROEX

O Núcleo de Produção e Difusão do
Conhecimento em Extensão - NPDEx/PROEX é
um grupo de investigação da PROEX voltado
para estudos interdisciplinares sobre a Extensão
universitária e que tem por meta constituir-se
como articulador e fomentador da produção
cientíﬁca a partir do trabalho desenvolvido por
seus membros, servidores lotados na PROEX.
O NPDEx possui como metodologia de estudos a
realização de reuniões quinzenais, com horário
preﬁxado das 14 às 16h, cujo intuito é promover
reﬂexões e debates em torno de uma bibliograﬁa
em torno de uma bibliograﬁa voltada para o tema
Extensão universitária e assuntos congêneres.
Merece nota que, tal iniciativa deu-se a partir do
interesse da equipe de servidores da PROEX em
d e s e n v o l v e r, i n t e r n a m e n t e , e s t u d o s e
investigações acerca da temática, ao tempo que
representa mais uma estratégia, na atual
conjuntura à expansão e consolidação da
Extensão universitária na UEFS, além de suscitar
expectativas de produção acadêmica a partir do
trabalho colaborativo oriundo do quadro funcional
da referida Pró-Reitoria. No primeiro ano de
atividades, o NPDEx/PROEX será coordenado
pela Analista Universitária Ms. Cristiana Barbosa
de Oliveira Ramos.
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INFORME PIBEX
O Programa Institucional de Bolsa de Extensão PIBEX, possui atualmente 222 bolsistas em
atividades, distribuídos entre 49 Programas, com
155 bolsistas e 49 Projetos, com 67 bolsistas.
Dentre os Programas com maior concentração de
bolsistas destacamos o Programa Universidade
Aberta à Terceira Idade - UATI e o Programa
Interdisciplinar de Popularização da Ciência:
Observatório Astronômico Antares & Museu
Antares de Ciência e Tecnologia - Oaa/Mact, cada
um com 10 bolsistas, seguido dos Programas
Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e
Solidária da UEFS – IEPS/UEFS e o Ensino
Coletivo de Instrumentos Musicais, ambos com
sete (07) bolsistas. Os demais Programas têm em
média três (03) bolsistas. Quanto aos Projetos
destaca-se o Divulgasus: Divulgação do Sistema
Único de Saúde na Promoção da Saúde enquanto
Direito de Cidadania e o Laboratório
Multidisciplinar das Licenciaturas com a presença
de três (03) bolsistas cada. Por ﬁm, 14 Projetos
foram contemplados com dois (02) bolsistas e os
demais com um (01). Essa distribuição de
bolsistas decorreu do último processo de seleção,
conforme o Edital PIBEX 001/2020 referente à
Seleção de Bolsistas para o Programa
Institucional de Bolsas Extensão – PIBEX.
Registramos que foram realizadas cinco (05)
chamadas durante a vigência do referido Edital,
sendo convocados candidatos em cadastro de
reserva, obedecendo à ordem de classiﬁcação.
Merece nota que, a partir deste o PIBEX passou a
contar com a oferta de 230 bolsas.
Dois editais PIBEX para ﬁns especíﬁcos foram
publicados no início desse ano. O primeiro Edital
n. 01/2021, publicado em 19 de fevereiro,
destinava à abertura de inscrições para seleção
de bolsistas, com ﬁns exclusivos do Programa de
Extensão Ensino Coletivos de Instrumentos
Musicais (ECIM), na modalidade Orquestra
Sinfônica, incluído grupos musicais vinculados à
Orquestra.

O referido Edital reservava três (03) vagas para
alunos de cursos de Graduação da UEFS, que
dentre outros pré-requisitos, exigia a ﬂuência na
leitura de partitura, com técnica instrumental
condizente com as necessidades da Orquestra
Sinfônica da UEFS e grupos musicais que
compõem o Programa ECIM, além de habilidades
no ensino de instrumento musical.
No mês de março, foi publicado o Edital
n. 002/2021 destinado ao processo seletivo
simpliﬁcado para candidatos às bolsas do Núcleo
de Línguas do Programa Idiomas Sem Fronteiras
- NucLi-IsF na UEFS, a ﬁm de atuarem nos cursos
de Espanhol, Francês, Inglês e Português como
língua estrangeira. De acordo com
PIBEX/PROEX e, em parceria com a PROGRAD,
haja vista as vagas serem destinadas à iniciação a
Extensão e monitoria de Ensino, a referida
seleção é para ﬁns exclusivos do
NucLi-IsF/UEFS, conforme a Resolução Consepe
134/2019 que destina, através da concessão de
dez (10) bolsas, sendo cinco (05) de Extensão e
cinco (05) de Monitoria, assegurando a
contrapartida da UEFS em parcerias, acordos
e/ou convênios interinstitucionais. O referido
Edital possui data de 06 de abril para a publicação
do resultado ﬁnal.

Conﬁra no portal
www.proex.uefs.br
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O Programa Universidade para Todos, criado no
ano de 2003, é promovido pela Secretaria da
Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) e
operacionalizado, através de contrato especíﬁco,
pelas Universidades do Estado da Bahia (UNEB),
Estadual de Feira de Santana (UEFS), Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB), Estadual de Santa
Cruz (UESC) e Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB). Em 2020, passou a constituir-se
enquanto política de educação do Estado baiano
que visa o fortalecimento das aprendizagens e
acesso de estudantes concluintes e egressos do
Ensino Médio das Redes Públicas ao Ensino
Superior. Além de contribuir para a permanência
estudantil no Ensino Superior e à formação inicial
e continuada de estudantes universitários para o
exercício da docência.
Diante da continuidade da pandemia provocada
pela Covid-19 em âmbito nacional que exige a
permanência do isolamento social e por essa
razão a impossibilidade de realização das
atividades presenciais, o UPT deu seguimento as
ações do Programa de forma remota, com
atividades síncronas e assíncronas. No bojo das
suas ações o UPT tem desenvolvido as aulas
virtuais das áreas de conhecimento exigidas pelo

Fonte: http://www.upt.uefs.br/galeria?id=5

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e
outros processos seletivos de ingresso ao Ensino
Superior, além de ações complementares como
aulas de Filosoﬁa e Psicologia, aulões,
simulados, orientação proﬁssional, entre outras
atividades desenvolvidas nas redes sociais do
Programa.
A avaliação realizada até o momento sobre o
desempenho do UPT-UEFS têm evidenciado o
bom êxito do Programa na modalidade remota e a
qualidade do ensino desenvolvido pelos
professores monitores, bem como a dedicação de
toda a equipe, que de forma coletiva, cumpre o
papel social da Extensão da UEFS em atender as
demandas da sociedade.
Ms. Eliana Carlota Mota Marques Lima
Coordenadora UPT/UEFS

Fonte: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/enem-2020
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PROEX TEM NOVA
IDENTIDADE VISUAL
A PROEX está de logomarca nova! Simples,
alegre, memorável e enérgica traduz a mensagem
que a nova identidade visual, apresentada à
comunidade acadêmica pela Pró-Reitora de
Extensão, a professora Rita Brêda, durante a live
inaugural da série Extensão em Foco, no dia 23 de
fevereiro. As cores escolhidas foram o azul, que
representa seriedade e autonomia, referência
direta a cor institucional da UEFS e o amarelo,
alusivo ao espírito vibrante e alegre da Extensão
universitária, bem como reportando aos
elementos de inovação comuns a este campo de
atuação. A criação é de autoria da designer
Cerivânia Cordeiro, lotada na PROEX.
Para ter acesso à logomarca, o leitor pode fazer o
download na página www.proex.uefs.br (no Menu
lateral/direito). Estão disponíveis duas versões,
uma colorida e uma negativa. Assim, você poderá
utilizá-la nas peças de divulgação das
ações/atividades cadastradas na PROEX.

MUDANÇAS NO LAYOUT
DA PÁGINA DA PROEX
A página da PROEX www.proex.uefs.br também
está com um novo layout. O objetivo foi
proporcionar mais leveza e praticidade para o
usuário. Além disso, foi adicionado no Menu a
seção Produções Acadêmicas da Extensão,
que disponibiliza artigos, cartilhas, e-books,
folders, podcasts e vídeos, contribuindo para a
disseminação do conhecimento e socialização da
produção extensionsita da UEFS.
INÍCIO
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LIVE EXTENSÃO EM FOCO

SEMINÁRIO FLIFS

No dia 27 de abril, às 19h.
será transmitida pelo canal
oﬁcial da Proex, no YouTube
(https://www.youtube.com/
em
PROEXUEFS) a terceira
live da série Extensão em
Foco. O tema será
Sustentabilidade e Comunidades Rurais, com
as participações conﬁrmadas do Professor Dr.
Lenaldo Muniz de Oliveira/Departamento de
Ciências Biológicas-DCBIO, Coordenador do
Programa Práticas Agrícolas Sustentáveis para o
Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Regional, a Professora Dra. Marina Siqueira de
Castro/DCBIO, Coordenadora do Projeto
Agroecologia e Produção Orgânica no Sertão
Baiano: Trilhas da Educação e da Qualidade da
Vida Rural e do Professor Dr. Jémison Mattos dos
Santos/DCHF, Coordenador do Projeto Água da
Vida: O Rio que Vai, Traz a Vida Também!
A mediação será realizada pela Coordenadora de
Extensão, a Professora Dra. Simone de Souza
Oliveira/DCBIO. Acompanhe as redes sociais e a
página da PROEX (www.proex.uefs.br) para
conhecer os temas e a composição das próximas
lives.

Após a participação de quase 500 inscritos na
edição inaugural, em 2020, o Seminário FLIFS
com o tema Literatura em debate: memória e
resistência, realizará a segunda edição, para julho
de 2021, com o objetivo de contemplar reﬂexões
sobre a Literatura produzida em contextos plurais e
seus modos de construção e interação com os
conceitos de memória e resistência. A atividade fará
parte da programação geral da FLIFS 2021 e será,
mais uma vez, realizada na modalidade virtual,
transmitida ‘ao vivo’ pelo canal oﬁcial da FLIFS no
YouTube https://www.youtube.com/FLIFSOﬁcial.
O Seminário FLIFS acontecerá, semanalmente,
nas quintas-feiras de 22 e 29 de julho, 05, 12 e 19
de agosto, com duas atividades diárias, a primeira
iniciando às 16h e a segunda às 19h. Poderão se
i n s c r e v e r, g r a t u i t a m e n t e , p r o f e s s o r e s ,
estudantes, pesquisadores e estudantes, além
do público interessado em discussões acerca do
desenvolvimento de pesquisas e/ou articulação
de ações e atividades que contribuem de
diferentes formas para o fomento a leitura e a
formação do leitor. As inscrições, previstas para o
mês de junho, serão realizadas no site oﬁcial do
evento http://www.ﬂifsoﬁcial.uefs.br/ . Fique
atento às redes sociais da FLIFS sobre a
publicação do calendário de inscrição e, também,
conﬁra os convidados que participarão do
Seminário. Aproveita para seguir as redes oﬁciais
da FLIFS no Facebook: facebook.com/ﬂifsoﬁcial/
e no Instagram: @ﬂifsoﬁcial. Você também
encontrará informações na página da PROEX
www.proex.uefs.br

Extensão

ENCONTRO VIRTUAL DE BOLSISTAS
E VOLUNTÁRIOS DA PROEX
O 1º Encontro Virtual de Bolsistas de Extensão
reunirá os estudantes da UEFS que atuam em
Programas e Projetos cadastrados na PROEX.
Participarão do evento os bolsistas (e estudantes
em regime de voluntariado que possuem planos
de trabalho devidamente registrados na PróReitoria) com o intuito de promover a integração
dos discentes, através do diálogo e apresentação
do funcionamento das ações no âmbito da
Extensão na Universidade, ao tempo que
permitirá instrumentalizá-los no sentido de ampliar
o conhecimento sobre os procedimentos técnicoadministrativos que o identiﬁcam como bolsista
PIBEX.

Literatura em debate: memória e resistência

22 e 29/07 - 05, 12 e 19/08/2021

9

PAPO EXTENSÃO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | UEFS

Ano 1. n. 4, jan - mar de 2021

Seu ponto de encontro com a

agricultura familiar
Profª Alessandra Oliveira Teles

e a economia popular e solidária na UEFS

Coordenadora da Incubadora/UEFS

Vo c ê , p r o f e s s o r, e s t u d a n t e o u t é c n i c o
administrativo, e mesmo aquelas pessoas que
circulam no Campus universitário, certamente,
conhece a Feira de Saberes e Sabores da UEFS
realizada, semanalmente, na Alameda dos Otis.
Provavelmente, ao menos uma vez, saboreou
um beiju com recheio de sua preferência;
comprou direto do produtor/feirante frutas e
verduras fresquinhas, num valor mais barato que
os das redes de mercado; também, pode adquirir
uma peça do artesanato local e colocou o
assunto em dia com amigos e colegas que por lá
encontrou. Sentiu saudades?! Pois é, este
espaço, importante ponto de encontro e
sociabilidades que integra a paisagem cultural da
nossa Universidade, compõe o Programa de
Extensão Incubadora de Iniciativas de Economia
Solidária (IEPS/UEFS). Para conhecer um pouco
mais sobre a atuação da Incubadora, como é
mais conhecido, nesta terceira edição do Papo
Extensão do Boletim Proex, conversaremos com
a coordenadora Professora Dra. Alessandra
Oliveira Teles/DCHF que apresentará como a
Incubadora da UEFS estimula a geração de
trabalho e renda de iniciativas da economia
popular e solidária.

Onde?
Canteiro central, na alameda dos oitizeiros,
entre o CAU III e os módulos 2 e 3 - UEFS

Quando?
Todas as quintas-feiras, das 8h às 17h
entre o CAU III e os módulos 2 e 3 - UEFS

Siga-nos
feirasaberesesaboresuefs
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2

Professora Alessandra, para iniciar o
nosso Papo Extensão, explica para o leitor
o que é uma incubadora social e quais são
os objetivos da Incubadora de Iniciativas de
Economia Solidária - IEPS/UEFS?

1

Em que contexto histórico, Professora,
surge o conceito incubação social e em
qual conjuntura foi concebida a
Incubadora na UEFS? Quem compõe a equipe
de trabalho do referido Programa?

A Incubadora insere-se na
perspectiva do desenvolvimento e
aprimoramento de tecnologias
sociais, discutidas sob a
perspectiva da Economia Popular
e Solidária,orientando
experiências de um novo modo de
produção e organização de trabalho, estimulando um
redesenho nas relações sociais desenvolvidas no
mercado. Constitui-se num programa interdisciplinar
de caráter permanente, desenvolvido por docentes,
servidores administrativos e discentes por meio de
projetos de Extensão, Ensino e Pesquisa. Primamos
pela divulgação dos valores e princípios da
Economia Popular e Solidária e fortalecimento de
parcerias entre a Universidade e Comunidade, em
constante diálogo, com a ﬁnalidade de atender
conjuntamente os setores mais desprotegidos da
sociedade, por meio de ações educativas coletivas,
participativas e democráticas. Dentre as ações de
uma Incubadora, ﬁgura também, com papel
importante, embora não exclusivo, o processo de
incubação. Este deve ser compreendido como um
processo político, prático-educativo de organização
e acompanhamento sistêmico ou assessoria a
grupos de pessoas interessadas no processo
econômico popular e solidário. O objetivo deste
acompanhamento é a inserção social destes grupos
nos processos socioprodutivos de geração de
trabalho e renda, com a integração/interação
necessária dos conceitos de colaboração,
solidariedade, respeito ao ecossistema, autogestão,
educação popular, combate à exclusão e estímulo ao
desenvolvimento local.

Podemos dizer que as incubadoras de Economia
Popular e Solidária surgem em meados da década de
1990, como uma alternativa as incubadoras de
empresas. O propósito das incubadoras populares era
auxiliar, sem ﬁns lucrativos e deveriam ser construídas
a partir do modelo cooperativo e associativista, e
extensivo aos segmentos populares de baixa renda.
Aparecem numa conjuntura nacional de exclusão e de
crescente situação de desemprego e
desmantelamento dos meios de amparo ao
trabalhador. A incubadora da UEFS vai ser idealizada
em 2008, pelo professor Genival Corrêa de Souza e
uma equipe multidisciplinar de professores, técnicos e
discentes que vão elaborar o Projeto Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares da
Universidade Estadual de Feira de Santana. Com o
tempo o projeto foi reformulado e tornou-se
Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e
Solidária e Desenvolvimento Local. Sua atual
composição é feita por professores de Departamentos
diversos – DCHF e DCIS – principalmente, técnicos
administrativos, discentes e colaboradores externos
como IFBA.

Fonte: http://incubadorauefs.blogspot.com/p/a-feira-de-saberes-e-sabores.html

Fonte: http://incubadorauefs.blogspot.com/p/a-feira-de-saberes-e-sabores.html
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3

Como o diálogo entre a Universidade e a
comunidade externa se processa e quem é
o público atendido?

Antes da pandemia o diálogo com a comunidade
externa se dava principalmente com as visitas da
equipe da Incubadora às comunidades, sobretudo
aquelas que apresentam projetos de incubação, a
realização de cursos de formação para os grupos
na própria comunidade, bem como a participação
em atividades como o Novembro Negro na
localidade de Lagoa Grande, pertencente ao
Distrito de Maria Quitéria demonstram o
estreitamento de laços e participação em
atividades comunitárias que vão além das ações
programadas para o processo de incubação.
Agora essas ações estão ocorrendo de forma
remota, mas o contato continua ocorrendo,
mesmo com todas as diﬁculdades impostas pelas
limitações tecnológicas e de falta de internet,
principalmente nas comunidades rurais. O público
atendido pela Incubadora são os grupos de
produtores rurais e urbanos no âmbito da
Economia Popular e Solidária; organizações da
sociedade civil, associações e cooperativas e
membros de comunidades rurais e urbanas, em
geral, bem como a comunidade universitária da
UEFS.

Fonte: http://incubadorauefs.blogspot.com/p/a-feira-de-saberes-e-sabores.html

4

Qual conjuntura foi concebida a
Incubadora na UEFS? Quem compõe a
equipe de trabalho do referido Programa?

Seguimos a Carta de
Princípios que posso
dizer são diretrizes
seguidas pelos
membros e base para
o funcionamento da
Incubadora. Esta
Carta encontra-se
disponível na página da Incubadora hospedada
no site da UEFS (no Menu lateral esquerdo). Para
cada segmento interessado, existem passos
especíﬁcos, mas posso dizer que para docentes,
técnicos e colaboradores externos a regra geral é
a apresentação da intenção em participar, a
elaboração de um plano de trabalho com as
atividades que pretende resolver/desenvolver e
uma discussão em reunião para apreciação do
candidato. Para os discentes, além do trâmite das
bolsas ofertadas pela UEFS, fazemos pelo menos
um seminário onde apresentamos projetos de
pesquisa e o programa de extensão e auxiliamos
na construção dos planos de trabalho dos
interessados em participar da Incubadora.

5

O leitor do Papo Extensão deseja compreender quais são as vantagens de ser um
empreendimento popular incubado?

São várias, mas destaco: buscar a transformação
efetiva das condições de vida da sua13
população, por exemplo, ao ﬁnal de um
mês trabalhado os participantes
dividem igualmente os lucros por
todos. Apesar de vivermos numa lógica
capitalista, o constante processo de
formação político-pedagógica mostra a
esta pessoas que é possível viver
dignamente sem exploração e divisão
justa dos resultados, também é
ressaltado a importância da educação
tanto considerando o saber popular
como a educação acadêmica. Alguns
das(os) incubadas(os) sentiram-se tão
bem no ambiente universitário que
retomaram seus estudos e hoje estão
cursando graduação em áreas diversas.

12

PAPO EXTENSÃO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | UEFS

Ano 1. n. 4, jan - mar de 2021

6

Um dos projetos mais conhecidos da
Incubadora é a Feira de Saberes e Sabores.
Conta para o leitor do Boletim Proex como
se desenvolveu esse projeto? Quais as
principais diﬁculdades enfrentadas e os
desaﬁos para sua plena consolidação.

Mais uma vez citarei o professor Genival, sua
participação foi fundamental para a consolidação
desse projeto. Em outubro de 2010, começa a
pensar a realização de uma feira mensal de
agricultura familiar e economia solidária na UEFS.
Em 2016, realiza a primeira feira nas
dependências da UEFS: a I Feira de Economia
Popular e Solidária da UEFS, durante o I CIEPS –
Congresso Internacional de Economia Popular e
Solidária. Foi a oportunidade para conhecer
iniciativas produtivas da região e estabelecer
parcerias. As edições continuam e, em 2017,
ocorre a instalação e primeira reunião do Fórum
de Iniciativas da IEPS. Entre as ações a serem
construídas previa-se a futura Feira Permanente
da UEFS. Ainda não tinha o seu nome atual,
escolhido posteriormente de forma democrática
pelas iniciativas participantes. Ficando deﬁnido
pelos membros da feira que esta passaria a se
chamar Feira de Saberes e Sabores da UEFS –
Seu ponto de encontro com a agricultura familiar e
economia popular e solidária. Nosso maior
desaﬁo ainda é a infraestrutura da feira, contamos
com o apoio da administração universitária, da
PROEX, da UNIFRA, da Imprensa Universitária,
mas entendemos que as próprias limitações que a
Universidade enfrenta não permitem que mais
seja feito pela feira. Buscamos recursos nos
poucos editais de fomento que ainda estavam em
vigor e agora recebemos a excelente notícia que
será destinada para a Incubadora uma verba
através do mandato do Deputado Hilton Coelho
que auxiliará na melhoria das instalações da feira.

7

Como está sendo o trabalho da Incubadora
da UEFS durante a pandemia? Quais os
maiores desaﬁos a serem superados? Que
estratégias estão sendo utilizadas para a
articulação dos grupos envolvidos?

Como todos os setores, estamos respeitando os
protocolos de segurança e distanciamento social.
Estamos realizando o trabalho remoto de nossas
residências, no começo ﬁcamos muito temerosos
sobre como dar continuidade as nossas ações.
Depois de algumas semanas retomamos as
reuniões ordinárias de forma virtual e decidimos
buscar contato com as iniciativas incubadas,
ouvimos e para aqueles que conseguimos acesso
acertamos que daríamos continuidade as
formações pedagógicas e contatos,
principalmente dos bolsistas, através da internet.
Porém, nosso grande entrave está na realidade
vivida pela maioria da nossa população,
especialmente a rural, pela falta de acesso a
internet de qualidade, em alguns casos não há
sinal nem mesmo de celular o que nos limitou a
encontros virtuais muito distantes e limitados.

Sacolas Ecológicas
artesanais

O seu ponto de encontro com a
Economia Popular e Solidária
e com a Agricultura Familiar na UEFS

Fonte: http://incubadorauefs.blogspot.com/p/a-feira-de-saberes-e-sabores.html

Fonte: http://incubadorauefs.blogspot.com/p/a-feira-de-saberes-e-sabores.html
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8

Professora Alessandra, infelizmente, a
pandemia continua a impedir o retorno às
nossas atividades presenciais e,
consequentemente, o convívio no Campus da
UEFS, gostaríamos que ao ﬁnal do nosso Papo
Extensão transmitisse uma mensagem ao leitor
do Boletim Proex.

Depois de um ano de pandemia, e infelizmente
com um assustador e triste número de mortes,
devemos olhar para o que aprendemos nesse
período, e tentar utilizar toda essa dor e
diﬁculdade como instrumentos para exercitar
nossa empatia, repensar nossas ações tanto
pedagógicas quanto políticas para que tenhamos
uma sociedade mais justa e com espaço para
todos. Nós da Incubadora de Iniciativas da
Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento
Local, conhecida por todos como Incubadora,
agradecemos o convite e a oportunidade de
mostrar à comunidade nossas atividades e
deixamos o convite para visitar a nossa página
hospedada no site da UEFS. Quando retomarmos
os trabalhos presenciais, convidamos para quem
desejar conhecer a nossa sala localizada no
CAU III com a porta voltada para a área dos
bancos.

Fonte: http://incubadorauefs.blogspot.com/p/a-feira-de-saberes-e-sabores.html
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