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Editorial

D

esde o ano passado nos deparamos com
inéditas e diversas situações decorridas da
pandemia do Novo Coronavírus que
provocou uma nova maneira de nos relacionarmos.
Essa conjuntura impeliu a reinvenção de
processos, ao tempo que nos obrigou a
desenvolvermos nossas atividades, acadêmicas e
administrativas, através do trabalho remoto.
Há mais de um ano, o que continuamente ouvimos
de colegas e companheiros, professores e técnicos
administrativos, e, também, dos nossos alunos é
como a superação foi a condição sine quo non para
chegarmos até aqui. Durante esse período, graças
ao empenho e rigor de pesquisadores/cientistas, a
vacina imunizante contra a COVID-19 já é uma
realidade. Contudo, apesar, de mais uma vez, o
papel fundamental da Ciência ser inquestionável e
irrefutável para a sociedade, no Brasil, a falta de um
posicionamento político capaz de priorizar a vida
humana, mais especiﬁcamente, por parte do
Governo Federal, tem demonstrado que numa
conjuntura de crise sanitária a prioridade é a
proteção da saúde pública, colocando política e
ciência num mesmo compasso.
Alguns de nós já fomos imunizados (inclusive com
a segunda dose), outros aguardam ansiosos por
esse dia. Mas, infelizmente, para a maioria da

Ano 1. n. 5, abril - junho de 2021

população, especialmente, a que se encontra na
faixa-etária dos mais jovens não tem ao certo
quando isso ocorrerá, em face da morosidade do
plano nacional de vacinação fruto da ausência de
uma posição política comprometida com a vida
humana. Manifestações contra o cenário político
atual se espalham pelas capitais e cidades do país,
inclusive Feira de Santana, onde está localizada
nossa querida UEFS. Todas elas demonstram a
insatisfação dos brasileiros com a situação vivida.
Contudo, na contramão do negacionismo, a UEFS,
sob os princípios da empatia e respeito à vida,
assume a missão de uma universidade pública e
humanizada, em permanente diálogo com a
comunidade, no sentido de melhoria da qualidade
de vida geral da população, nos diversos contextos
nos quais vivemos. Assim, o Boletim PROEX n. 5
apresenta em suas seções o trabalho incansável
dos extensionsistas da nossa Universidade,
lastreado sob a ótica de dialogar com a sociedade
nesse cenário desaﬁador.
No trimestre de abril a junho, várias foram as
ações/atividades desenvolvidas por Programas,
Projetos e Cursos cadastrados na PROEX/UEFS e
por unidades que atuam no exercício diuturno da
Extensão universitária. Nesse número, o leitor do
Boletim PROEX vai conferir o que aconteceu na
série Extensão em Foco, através da PROEX
Virtual; conhecer, na seção Extensão em
Contextos, o trabalho desenvolvido pelo Campus
Avançado da Chapada Diamantina/CADC, em
especial durante a pandemia, através da
participação da coordenadora do CADC, a
professora Dra. Marjorie Cseko Nolasco; além de
conferir as seções Extensão em Ação, com o
lançamento do e-book “Bricolagem com
experiências acadêmicas remotas em tempos de
Covid-19” organizado pelos Doutores André Renê
Barboni/DSAU e Suzi Barboni/DBIO e do Papo
Extensão, com a entrevista da professora Dra.
Vera Aparecida Martin, o trabalho da equipe do
Observatório Astronômico Antares (OAA).
Também será informado acerca das atividades
coordenadas pela PROEX e ﬁcar por dentro do que
está sendo preparado para o próximo trimestre,
pois a Extensão na UEFS não para!

Conﬁra isso e muito mais. Boa leitura!

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 PROEX Virtual possui, dentre outras ações, a
promoção da Série Extensão em Foco que tem
como objetivo realizar encontros mensais com a
participação de extensionistas da UEFS e,
ocasionalmente, convidados externos, a ﬁm de
discutir temáticas acerca da Extensão universitária.
Iniciada em 2021, já foram realizadas cinco lives. No
trimestre de abril a junho três edições foram
produzidas pela equipe da Pró-Reitoria em
colaboração com docentes que atuam em
Programas e Projetos cadastrados.
No mês de abril, a Série apresentou como tema de
discussão “Sustentabilidade e Comunidades
Rurais”. Nesta edição, Programas e Projetos de
Extensão vinculados e coordenados por docentes
dos cursos de graduação dos Departamentos de
Ciências Biológicas/DCBIO e Ciências Humanas e
Filosoﬁa/DCHF foram convidados, quais sejam: a
professora Dra. Marina Siqueira de Castro/DCBIO,
coordenadora do Programa Agroecologia e
Produção Orgânica no Sertão Baiano: Trilhas da
Educação e da Qualidade da Vida Rural, o professor
Dr. Jémison Mattos dos Santos/DCHF, coordenador
do Projeto Água Dá Vida: O Rio Que Vai, Traz A Vida
Também! e o professor Dr. Lenaldo Muniz de
Oliveira/DCBIO, coordenador do Programa Práticas
Agrícolas Sustentáveis para o Desenvolvimento da
Agricultura Familiar Regional. À professora Dra.
Simone Souza de Oliveira/DCBIO, Coordenadora
de Extensão e do Programa Estudos Parasitológicos
na Microrregião de Feira de Santana, Bahia coube à
mediação da mesa.
A quarta edição, realizada no mês de maio, foram
apresentados Programas e Projetos coordenados
por docentes lotados no Departamento de
Letras/DLA, que atuam no Curso de Música. Desse
modo, o tema de discussão “Extensão em Música”,
reﬂetiu sobre aspectos da educação musical dentro
de uma perspectiva artística para formação de
proﬁssionais da Música. O professor Dr. Aaron
Roberto de Mello Lopes, coordenador do Programa
ECIM/ Projetos Grupo de Choro da UEFS e Grupo
de Percussão da UEFS, mediou as exposições
realizadas pela professora Dra. Tais Dantas da Silva,
coordenadora do Programa Ensino Coletivo de

Instrumentos Musicais, professora Dra. Simone
Marques Braga, coordenadora do Programa de
Extensão de Formação e Práticas Performáticas
Musicais (Performa), professor Dr. Bruno
Westermann, coordenador do Programa de
Extensão em Violão e Cordas Dedilhadas da UEFS
e a professora Mestra Rosa Eugênia Vilas Boas
Moreira de Santana, coordenadora do Programa de
Extensão Sons da UEFS. Importante registrar que
reﬂexões de elementos da arte-educação voltadas
para a prática extensionista na UEFS também foram
pontuados a partir do tema proposto na atividade.
Com o tema “Extensão e Saúde” a quinta edição,
realizada no mês de junho, destacou metodologias e
práticas extensionistas a partir da troca de
experiências e socialização do conhecimento nesta
área por Programas institucionais e
interinstitucionais da UEFS. A novidade desta edição
foi a presença, na condição de convidada externa,
da Dra. Viviane Gomes, professora do
Departamento de Odontologia Social e Preventiva –
FAO/UFMG. A live foi composta pelos professores
doutores Ana Áurea Alécio O. Rodrigues,
coordenadora do Programa de Educação Tutorial –
PET/Odontologia - UEFS e Márcio Campos Oliveira,
coordenador do Programa Atenção em Saúde Bucal
para Pacientes com Necessidades Especiais,
lotados no Departamento de Saúde – DSAU/UEFS,
além da mencionada convidada, coordenadora do
Programa de Extensão Escolas Saudáveis da
UFMG. A mediação foi realizada pela professora
Dra. Suélem Maria Santana Pinheiro Ferreira,
coordenadora de Extensão do DSAU/UEFS.
As lives Sustentabilidade e Comunidades Rurais,
Extensão e Música e Extensão e Saúde realizadas
no trimestre registraram bom número de visitantes
no canal da PROEX no YouTube com total de 498
visualizações, respectivamente 177, 181 e 140
visitas.
Recordamos ao nosso leitor, que a Série Extensão
em Foco apresenta para além das práticas e
resultados de Programas e Projetos no âmbito da
UEFS, reﬂexões sobre o papel político e social da
Extensão na constituição de uma sociedade cidadã
a partir de uma perspectiva de universidade pública,
popular e socialmente referendada.
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O CAMPUS AVANÇADO DA CHAPADA DIAMANTINA – CACD/UEFS,
A EXTENSÃO E A COVID-19
Poucos conhecem o Campus Avançado da
Chapada Diamantina – CACD/UEFS. Incluso à
UEFS é um Órgão Suplementar que atinge o ponto
mais distante, com representação física direta do
Campus Universitário de Feira de Santana. É como
se fosse um grande braço que se estica para cumprir
a missão universitária de realizar o tripé Ensino,
Pesquisa e Extensão no Semiárido baiano, em torno
da principal bacia hidrográﬁca que atende suas
áreas de atuação. A UEFS está na foz e nas
nascentes do Paraguaçu.
Situado na cidade de Lençóis, cuja população
mobilizou-se, no início dos anos 90 do século
passado, para exigir do poder público a doação à
UEFS do “Casarão de Lençóis”, como é conhecido,
onde foi instalada a base para a ação universitária e
abrigar a exposição de diversas pesquisas em
andamento, como Museu: O Coronelismo na
Chapada, O garimpo e Lençóis: uma ponte entre a
Geologia e o homem, sobre suas trilhas de então.
A relação dialógica estabelecida entre o
CACD/UEFS e a população lençoence,
desenvolveu, mais uma vez, a pedido da mesma,
através do projeto de Pesquisa e Extensão “Covid-19
Municípios”, apoiando e orientando os municípios do
território nesse cenário de pandemia, além da
produção de equipamentos, parceria com o projeto
P R O V I D A S C H A PA D A e e l a b o r a ç ã o d e
instrumentos de divulgação cientíﬁca, a partir de
dados secundários para esclarecimento da
comunidade. Esses resultados são socializados
através da série de lives denominada O PAPO
COVID na Chapada e do Boletim COVID-19
Chapada Diamantina.
O Papo COVID na Chapada se constitui num
programa, inicialmente, semanal (até
dezembro/2020) e em 2021.1 quinzenal, no formato
de lives que abordam notícias da
pandemia/sindemia no Território Chapadeiro nos
mais diferentes aspectos e reﬂexões, buscando
alertar, desmistiﬁcar, orientar e apresentar
informações conﬁáveis, em linguagem acessível.

Foto: Márcio Sillane

Campus Avançado da Chapada Diamantina/UEFS

Coordenadora Marjorie Cseko Nolasco
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Construído em parceria com a
TV UNEB – Seabra, através
do seu canal no YouTube.
Merece registro que, algumas
lives foram planejadas a partir
da demanda externa, cujas
solicitações desencadearam
discussões temáticas, como,
por exemplo, a reabertura do
turismo na região e as orientações necessárias
para a ação.
No dia 26 de maio de 2021 o programa completou
um ano, pois, infelizmente, a doença avança na
Chapada, quando a terceira onda se esboça no
Brasil. Podemos falar em mais de 200
visualizações por média de cada programa
veiculado.
Nosso compromisso é realizar o Papo Covid até o
ﬁm da vacinação. E estamos construindo um
substituto, o Ciência na Chapada, onde
pesquisadores e extensionistas com projetos nos
25 municípios do território poderão apresentar os
resultados dos seus estudos.
Já estiveram presentes no Papo Covid os
cientistas por trás do GeoCovid, no primeiro e no
último programa do primeiro ano (ﬁns de maio 2020 e 2021), representantes indígenas e
quilombolas, a Secretaria de Educação da Bahia,
a APLB, Secretários de Saúde, responsáveis pelo
Regional de Saúde; dentre pesquisadores, como
Gustavo Cabral (USP) e Fernando Vicentinni
(UFRB), Silvone Santa Bárbara, Eddy José
Francisco Oliveira, Washington Franca- Rocha,
Ângelo Loula, estes docentes da UEFS; como
também mestrandos pesquisadores.
Sobre o próprio processo de divulgação de
pesquisas acerca da situação de grupos sociais
na pandemia o Papo Covid contou, dentre outros,
com a participação de Aline dos Reis e Ceila Mirian
Paiva Santana, mestrandas do Programa de PósGraduação em Rede Nacional para Ensino das
Ciências – ProfCiAmb/UEFS, que desenvolvem a
escuta de estudantes de Ensino Médio e de
agricultores da Agricultura Familiar na região,
respectivamente. Também ocorreu a qualiﬁcação
da servidora da UEFS, lotada no CADC, Quíssila
Góes Antunes, mestranda do referido programa
de pós-graduação, com projeto referente à
Captação e Armazenamento de Água na região do
Barro Branco - Lençóis (BA) por intermédio de
áreas geologicamente estratégicas.

Merece registro que, o Boletim COVID-19
Chapada Diamantina tem formato de
jornal/jornalete, incialmente quinzenal/mensal e
agora com periodicidade mais ampla, registra
explicações sobre os dados do Portal Geocovid
(https://portalcovid19.uefs.br/), concentrados
numa análise acerca da região da Chapada
Diamantina. É enviado assim que liberado para a
Superintendência de Estatística e Informação da
Bahia - SEI, para as Secretarias de Saúde dos
Municípios e entrevistados do Papo Covid, bem
como a outros multiplicadores locais.
Professora Dra. Marjorie Cseko Nolasco
Coordenadora do CADC/UEFS

CACD
Campus Avançado
da Chapada Diamantina

INSCREVA-SE NO CANAL!
/ CampusAvancadodaChapada
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO CADASTRADAS ENTRE ABRIL E JUNHO
Entre os meses de abril e junho, foram cadastrados
na PROEX/UEFS dois novos Programas, um
oriundo do Departamento de Ciências
Biológicas/DCBIO com o título "Acompanhamento
Técnico de Pequenos Produtores Rurais da Região
de Feira de Santana/Ba" e outro do Departamento
de Saúde/DSAU, denominado "Fortalecimento das
Ações de Vigilância em Saúde e Segurança do
Trabalhador e da Trabalhadora em Setores Sociais
de Feira de Santana e Região”. Em relação a novos
Projetos três foram registrados, sendo dois do
Departamento de Ciências Humanas e
Filosoﬁa/DCHF "CLASSICAE LINGUAE: Projeto
de Extensão em Línguas Antigas" e "Sutaques da
Escola: Entre Filosoﬁa e Educação em Escolas
Públicas do Território Portal do Sertão", e, um do
DSAU/UEFS com a designação "Consolidando o
Aprendizado em Clínica Odontológica Integrada".

Produtor rural de Feira de Santana-BA

Programas, Projetos e Cursos de Extensão: Abril - Junho/2021
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Fonte: PROEX/UEFS, abr - jun, 2021.
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TRANSMISSÃO E TREINAMENTO: STREAMYARD

OFICINA DE TRASMISSÃO

No segundo trimestre de 2021, a PROEX Virtual sistematizou os
dados referentes às transmissões de eventos virtuais promovidos
por Programas e Projetos cadastradas na PROEX e que
utilizaram o seu canal no Youtube para realizar as transmissões
de atividades virtuais. Mais de mil pessoas já acessaram o
conteúdo dos mesmos na nossa playlist. Foram estes os eventos:
Ÿ ABRIL INDÍGENA ANJUKÁ Centro de Memória dos Povos
Indígenas do Nordeste DCHF/UEFS e o Projeto de Extensão
Antropologia dos Povos Indígenas PROEX/UEFS: 461
visualizações;
Ÿ LECADIA: JORNADAS DO 14 DE MAIO: racismo e
cidadania/DCHF: 405 visualizações;
Ÿ COLÓQUIO DE DIREITO DA FAMÍLIA DA UEFS, promovido
pelo Projeto de Extensão Mediação Popular e Orientação
sobre Direitos/DCIS: 396 visualizações.
Outra ação importante da Proex Virtual no trimestre foi a
capacitação de equipes de Programas e Projetos de Extensão
que interessadas em transmitir suas atividades, utilizando
StreamYard (plataforma que permite realizar transmissões online,
com até dez convidados, se constituindo num estúdio virtual,
permitindo aos seus usuários a produção de lives com mais de
uma pessoa ao mesmo tempo), solicitaram treinamento para o
utilização desta plataforma. Veja o quadro abaixo:

Programas, Projetos e Cursos de Extensão: Abril - Junho/2021
QUANTIDADE DE
PESSOAS

DATA

5

06/04/2021

3

20/04/2021

2

14/05/2021

4

13/05/2021

Lançamento do E-book

3

*

Mediação popular e Orientação sobre os direitos

2

18/05/2021

Equipe PROEX/UEFS

12

21/05/2021

PROGRAMA/PROJETO
Atenção em Enfermagem Ginecológica: uma proposta de
extensão universitária
Programa de Pós Graduação em Modelagem em Ciências
da Terra e Meio Ambiente
Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária
IEPS-UEFS
LECADIA - Evento Jornadas do 14 de maio

TOTAL

28

Fonte: PROEX/UEFS, abr - jun, 2021.
Todas as capacitações, bem como as transmissões, foram realizadas pela servidora da UEFS Ana Patrícia Maia dos Santos Almeida, analista universitária lotada na PROEX.
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ENCONTRO VIRTUAL DE
BOLSISTAS PIBEX E VOLUNTÁRIOS
DE EXTENSÃO

PROEX LANÇA 2ª EDIÇÃO DA
CARTILHA DO BOLSISTA
DE EXTENSÃO

No dia 29 de abril foi realizado pela PROEX/UEFS
o primeiro Encontro Virtual de Bolsistas PIBEX e
Voluntários de Extensão. O objetivo da PróReitoria, mesmo numa versão online, em realizar
o evento foi manter o diálogo e escuta com os
estudantes que compõem as equipes dos
Programas e Projetos cadastrados,
proporcionando comunicação direta com os
mesmos, bem como oportunizar uma discussão
sobre a Extensão universitária na UEFS,
notadamente, a partir das rotinas e dos desaﬁos
do fazer Extensão em tempos de pandemia.
Para realização do Encontro foi escolhida a
plataforma colaborativa Microsoft Teams por
possibilitar um maior número de participantes na
sala virtual, haja vista 120 bolsistas PIBEX e
Voluntários de Extensão participaram do referido
evento. A atividade foi coordenada pela professora
Rita Brêda, Pró-Reitora de Extensão e pelas
Coordenadoras, a professora Simone Souza de
Oliveira e a analista universitária Saviana Matos
Reis, além das servidoras Inalva Maria Moreira
Magalhães e Ana Patrícia Maia dos Santos
Almeida, responsável pela operacionalização
técnica do Encontro virtual.
A Professora Rita Brêda destacou que ao
promover o Encontro a equipe da PROEX
vislumbrou “disseminar informações importantes
e necessárias ao estudante.” Por ﬁm acrescentou
que o Programa Institucional de Bolsas de
Extensão é “a oportunidade de participar de ações
extensionistas, através de Programas e Projetos
aprovados na Câmara de Extensão que
contribuem, sobremaneira, para sua formação
acadêmica de modo a favorecer uma consciência
crítica e humana do futuro proﬁssional.”
Constou, ainda, da programação a apresentação
cultural “A Feira de Música”, que no primeiro
episódio busca explorar a diversidade cultural de
Feira de Santana, dialogando com performances
dos músicos da ação extensionista JAM Performa
e movimentos musicais variados presentes no
cenário feirense, além do lançamento da 2ª edição
da Cartilha do Bolsista Extensão.
A participação dos bolsistas e voluntários no
referido Encontro será certiﬁcada.

Com o objetivo de tornar público alguns aspectos
do funcionamento das ações no âmbito da
PROEX/UEFS foi lançada, durante o I Encontro de
Bolsistas PIBEX, a 2ª edição da Cartilha Bolsista
de Extensão. O documento possui caráter
informativo, destina-se, especialmente, aos
estudantes que atuam como bolsistas e
voluntários no âmbito da Pró-Reitoria. O conteúdo
é básico, mas necessário, pois instrumentaliza o
estudante acerca de procedimentos técnicos
administrativos que o identiﬁcam na condição de
integrantes de Programas e Projetos cadastrados
na PROEX, além de apresentar alguns conceitos
e processos úteis para entender sobre a dinâmica
e características da Extensão na UEFS. O leitor do
Boletim, também, pode ter acesso ao conteúdo da
Cartilha do Bolsista de Extensão no endereço
www.proex.uefs.br

INFORME PIBEX
No último dia 26 de junho foi publicado o resultado
ﬁnal do Processo Seletivo Simpliﬁcado para
bolsistas do Núcleo de Línguas do programa
Idiomas Sem Fronteiras (NucLi-IsF) na UEFS. Os
três estudantes convocados irão atuar nos Cursos
de Espanhol. Francês e Português como língua
estrangeira. O referido processo correspondeu ao
Edital n. 003/2021, e atendeu, exclusivamente, ao
NucLi-IsF em consonância à Resolução
CONSEPE 134/2019, assegurando a
contrapartida da UEFS em parcerias, acordos
e/ou convênios interinstitucionais.
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LANÇAMENTO DE E-BOOK
Lançado no dia 31 de maio, em live transmitida
pelo canal da PROEX/UEFS no YouTube, o
e-book intitulado “Bricolagem com experiências
acadêmicas remotas em tempos de Covid-19,”
organizado pelos professores da UEFS os
doutores André Renê Barboni/DSAU e Suzi
Barboni/DBIO, é uma coletânea de relatos de
experiências de alunos da Graduação durante o
Período Letivo Extraordinário - PLE, instituído
pela Universidade Estadual de Feira de Santana
- UEFS/Bahia, em decorrência da pandemia da
Covid-19. Merece registro que, a live contou
com a presença da Pró-Reitora de Extensão,
professora Rita Brêda e da Coordenadora de
Extensão, a professora Simone Souza de
Oliveira.
Os professores/organizadores da publicação
ressaltaram durante o lançamento que os
relatos presentes no e-book “apresentam a
sabedoria e a vivência de cada um dos
estudantes envolvidos na coletânea, durante o
período do ensino remoto. O leitor, talvez,
reconhecerá nessas narrativas situações
experimentadas por nós mesmos no decorrer do
distanciamento social” e poderá desfrutar de
textos uns extensos, outros mais curtos, outros
mais técnicos, outros mais singelos, que relatam
depoimentos que ao serem organizados formam
uma “colcha de retalhos em formato de e-book”,
compondo esta bricolagem. Os professores
André e Suzi informaram, ainda, que foram
incorporados textos de suas autorias e de mais
duas convidadas que estiveram presentes no
PLE.
Até o término do trimestre 193 pessoas
visualizaram o conteúdo da live na playlist do
canal da Proex no YouTube. O leitor do Boletim
encontra, todo o conteúdo do e-book clicando no
link: http://proex.uefs.br/modules/conteudo...
disponível na página www.proex.uefs.br.
Boa leitura!

LANÇAMENTO

LIVE

DO LIVRO

André Renê Barboni
Doutor em Saúde Pública
(DSAU/UEFS)

Suzi Barboni

Doutora em Saúde Pública
(DCBIO/UEFS)

MEDIADORAS:

Rita Brêda

Pró-Reitora de Extensão/UEFS

31

de Maio

Simone Oliveira

Coordenadora de Extensão/UEFS

às 17h
/proexuefs
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SEMINÁRIO FLIFS

EM SETEMBRO, FLIFS 2021

A UEFS promove entre julho e agosto a 2ª edição
do Seminário FLIFS, que reunirá escritores/as,
professores/as de IES e da Educação Básica e
pesquisadores/as para um debate sobre a
Literatura a partir dos conceitos da memória e
resistência. O Seminário é gratuito e destinado ao
público interessado que pode acompanhar a
atividades pelo site www.ﬂifsoﬁcial.uefs.br e/ou
acessando o canal no YouTube/Flifsoﬁcial.
A Pró-Reitora de Extensão da UEFS, Rita Brêda, e
coordenadora geral da FLIFS, explica que o
Seminário “é uma ação formativa que, desde
2020, integra o Festival Literário e Cultural de Feira
de Santana, importante política pública de
formação de leitores, desenvolvido há 14 anos.
Ressalta ainda que, no contexto da pandemia, o
evento ocorrerá na modalidade virtual, reunindo
professores, pesquisadores, estudantes e
mediadores de leitura, 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.”
Sobre a programação, a coordenadora do
Seminário, Cristiana Barbosa, informa que “o tema
escolhido para esta edição é Literatura em debate:
memória e resistência, onde serão abordados
assuntos relativos à pluralidade da Literatura
amparada em práticas sociais e da compreensão
da diversidade de pautas, como as relacionadas à
questão de gênero, etnia e raça, por exemplo”. As
sete mesas-redondas serão realizadas entre os
dias 29 de julho a 19 de agosto, sempre às quintasfeiras, em duas seções semanais, a primeira com
início às 16h e a segunda às 19h, transmitidas ao
v i v o p e l o c a n a l Yo u t u b e / ﬂ i f s o ﬁ c i a l . O s
participantes receberão certiﬁcação
correspondente à carga horária de 20h.
Serão 29 convidados de sete estados brasileiros,
inclusive uma representante do estado de
Rondônia, a escritora indígena Julie Dorrico da
etnia Macuxi, além das presenças de Maria Valéria
Rezende, Roseana Murray, Maria Antonia
Coutinho, Hamilton Borges, Roberval Pereyr,
Marco Haurélio, Auritha Tabajara, Antônio
Brasileiro, dentre outros professores e
pesquisadores, especialistas no assunto da UEFS
e de outras instituições.

Paralelamente à realização do Seminário, está
em planejamento a FLIFS 2021, que pelo
segundo ano consecutivo será novamente
realizada na modalidade virtual, transmitido pelo
canal Youtube/ﬂifsoﬁcial. Essa será a 14ª edição
do Festival Literário e Cultural de Feira de
Santana. O período escolhido para a realização
do evento foi o mês de setembro, entre os dias
21 a 25. Fique atento, pois já está sendo divulgada
nas redes sociais, no Instagram e no Facebook,
Chamadas Públicas para inscrições em diversas
modalidades de participação no evento. A
programação trará muitas novidades, em especial
para o público infantil, além das mesas de
debates, apresentações de escolas, conversa
com escritores de projeção internacional, shows
musicais com artistas regionais, além da
tradicional Praça do Cordel.

m você!

a co
Conectad

21 a 25

O
SETEMBR

2021

/ﬂifsoﬁcial
www.ﬂifsoﬁcial.uefs.br
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Foto: Márcio Sillane

Observatório Astronômico Antares (prédio principal)

Profa. Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin
Diretora do Observatório Astronômico Antares

Observar o céu, desde os primórdios da
humanidade, mostrou-se de extrema importância
para as sociedades. Na contemporaneidade, a
Astronomia é uma ciência essencial para o ser
humano, pois permite a espécie humana
responder questões acerca do entendimento
sobre o Universo e, consequentemente, sobre si
mesmo, além de produzir conhecimento básico
para a descoberta de tecnologias e serviços
essenciais em nosso dia a dia, promovendo o
desenvolvimento cientíﬁco, tecnológico e
econômico da sociedade, inﬂuenciando, também a
nossa formação cultural. Em Feira de Santana, no
início da década de 70, a ideia de modernidade
encontra sua materialização com a inauguração
do Observatório Astronômico Antares. Na
dissertação “Amadores observam o ceú” de Lise
Marcelino Souza, servidora da UEFS, são
apresentados “os fatores que inﬂuenciaram a
implantação e o funcionamento de um
observatório astronômico no interior do país, em
uma região sem qualquer tradição no âmbito da
astronomia”. Fundado há 50 anos o Observatório
Astronômico Antares - OAA/UEFS, desde 1992,
integra a UEFS, como unidade de
desenvolvimento organizacional. Para conhecê-lo,
nesta edição do Papo Extensão temos como
convidada a Professora Dra. Vera Aparecida
Fernandes Martin/DFIS, diretora da unidade, com
quem conversaremos sobre o “olhar o céu” em
Feira de Santana se transformou em objeto de
ciência no cenário feirense.

Planetário do Observatório Astronômico Antares

ENCONTRE O ANTARES NAS REDES SOCIAIS

Instagram: @observatorioantares
Facebook: Antares Uefs

/ ObservatorioAstronomicoAntares
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Temos dois meios de popularização da ciência, por
meio presencial e virtual, com a conexão entre
Ensino, Pesquisa e Extensão mediante o trabalho
de formação dos nossos estagiários, realizando
pesquisa de como atuar na divulgação cientíﬁca,
trabalhando assim com a Extensão. E em relação
ao Ensino, podemos citar a formação de nossos
estagiários que são estimulados diariamente a
visualizar a ciência de forma transdisciplinar, com
atuação em espaços não formais de educação.
Destacamos também que oferecemos às escolas
um acervo de Maquetes Didáticas, que compõem
um conjunto de representações de ecossistemas
apresentadas na forma de Exposição Itinerante.

Foto: Márcio Sillane

O Observatório tem um
papel social com a
comunidade universitária
e com a comunidade
externa. Considerando os
estudantes da UEFS,
realizamos ações de
extensão com diferentes
cursos, o que torna a nossa atuação
transdisciplinar e, consequentemente, os mesmos
passam a ter uma formação com este olhar,
proporcionando assim uma formação diferenciada
quando estiverem exercendo sua futura proﬁssão.
Recebemos também alunos de cursos de
licenciaturas, que adquirem experiência com
espaços não formais de educação. Em relação à
comunidade externa, o foco da nossa unidade é a
divulgação cientíﬁca. Neste âmbito a lista de
atividades desenvolvidas é diversa,
principalmente depois da inauguração, em 2009,
do Museu Antares de Ciência e Tecnologia.
Recebemos grupos escolares com o objetivo de
discutir ciência de forma transdisciplinar, a partir de
nossa exposição permanente no Museu.
Realizamos exposições itinerantes em espaços
públicos e privados, viagens cientíﬁcas com o
planetário móvel, empréstimos de experimentos
didáticos da nossa experimentoteca, observação
do céu com auxílio de telescópios e com projeção
do céu em nosso planetário ﬁxo. Outro foco que
estamos seguindo no momento é a divulgação
cientíﬁca nas redes sociais do Observatório.
Apesar do nosso Museu já ter recebido público de
diferentes localidades, inclusive de outros países,
essa atuação nas redes sociais possibilitou ainda
mais essa ampliação.

2

Como se dá a popularização da ciência a
partir das ações/atividades de Extensão
desenvolvidas pelo OAA/UEFS? O
trabalho está lastreado na indissociabilidade
Ensino, Pesquisa e Extensão?

Exposição o mundo mineral no Museu Antares de Ciências e Tecnologia

Foto: Márcio Sillane

1

Consolidar-se como referência cientíﬁca
de reconhecida competência durante a
trajetória de 50 anos (completados no
último mês de Março de 2021) é uma missão
muito difícil! Professora Vera, poderia comentar
o papel social e educacional exercido pelo
Observatório Astronômico Antares - OAA/UEFS
ao longo desses anos, especialmente numa
região sem tradição cientíﬁca nesta área?

Réplica meteorito do Bendegó no Museu Antares de Ciências e Tecnologia
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3

Quem são os atores desse trabalho?
Como se processa o diálogo entre a equipe
interna do OAA/UEFS, a comunidade
acadêmica e a comunidade externa?

Acredito que esse é o ponto mais fácil de atuação
no Observatório. Possuímos uma equipe além de
qualiﬁcada, aberta em receber novos desaﬁos,
construindo assim juntos esse diálogo com a
comunidade acadêmica (interna) e externa
(público em geral). Temos a atuação de
professores, analistas e técnicos administrativos,
e estudantes universitários de diferentes cursos,
não apenas da UEFS, como também estudantes
da Educação Básica. Nosso diálogo se dá através
da divulgação do nosso espaço (no âmbito
presencial) e também de nossas ações pelo site e
redes sociais (que se intensiﬁcou no contexto da
pandemia). Possuímos canal no YouTube, página
no Instagram e no Facebook.

Foto: Márcio Sillane

4

Professora Vera, explica para o leitor do
Boletim PROEX como possibilitar, através
do trabalho extensionista, que
conhecimentos cientíﬁcos e tecnológicos sejam
contextualizados de forma interativa e integrada
para os públicos escolar e não escolar?

O Observatório Astronômico Antares – OAA vem,
ao longo dos anos, contribuindo para a formação
de pessoas como cidadãos críticos e éticos por
meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão
universitária em popularização da ciência. Neste
sentido, é tido como um espaço universitário, fora
dos limites físicos do Campus da UEFS, para a
presença do público (escolar e não escolar) em
atividades e eventos especíﬁcos ligados à
cultura, ciência e tecnologia.
No ano de 2020, tivemos outro desaﬁo: a
pandemia. Sendo assim, grande parte de nossas
atividades de popularização da ciência foram
realizadas nas redes sociais do Observatório
Antares (Instagram, YouTube e Facebook). Por
isso, começamos a dar mais visibilidade a essas
plataformas. Dessa maneira, tivemos um
aumento considerável de público, principalmente
no Instagram. No início do ano passado,
tínhamos em torno de 300 seguidores. Ao ﬁnalizar
o ano, já estávamos na casa dos 800 seguidores.
As interações ocorrem, com o impedimento de
atendimento presencial, através das mídias
sociais.
Em 2021, começamos com um novo projeto que é
a volta ao atendimento às escolas, entretanto, de
forma virtual. Disponibilizamos um número de
WhatsApp divulgado nas mídias do Observatório.
O professor pode escolher o assunto, dentre um
leque de títulos que nossos monitores
prepararam para serem apresentados de forma
síncrona, “na escola”. Assim, fazemos o
agendamento das escolas e o atendimento é feito
de forma síncrona proporcionando a interação
online dos estudantes com a equipe do Antares,13
em dia e hora marcados.

Réplica de astronauta com módulo lunar
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O OAA/UEFS trabalha também com a
capacitação de professores, em especial
da Educação Básica. Como ocorre essa
capacitação para que estes se transformem em
multiplicadores de informações cientíﬁcas para
os alunos e à população em geral?

5

Em meio à pandemia da COVID - 19, no
OAA/UEFS quais atividades extensionistas
estão em andamento? Como foi mantida a
relação dialógica com a comunidade,
notadamente a externa? Quais estratégias foram
criadas?

Já foram realizados vários cursos de capacitação
para professores da Educação Básica de ensino
com o foco em Astronomia, via Instituto Anísio
Teixeira - IAT. Tivemos colaboração na
Especialização em Astronomia, voltada para os
professores da rede, que foi ofertada por dois
anos (2007 e 2008). Desde 2013, contribuímos
com o curso de Mestrado Proﬁssional em
Astronomia. É oferecida uma turma por ano, e o
público deste curso também são professores da
Educação Básica, além de proﬁssionais que
atuam em espaços não formais de ensino. Como
todo o nosso foco é transdisciplinar, no curso de
Mestrado não é diferente. Já tivemos estudantes
licenciados da área de Física, Matemática,
Biologia, Geograﬁa, História, Química e
Pedagogia, tornando assim um curso
diferenciado.
Outra forma de capacitação de professores
refere-se às oﬁcinas ofertadas para a produção de
materiais didáticos, tanto nas dependências do
Observatório como nas escolas. Orientamos e
acompanhamos a construção de “Mostra de
Ciências” e eventos aﬁns. Temos um acervo
didático disponível para o uso das escolas e ao
requisitá-los, os professores recebem orientações
para a aplicação e manuseio do material.

Neste período colocamos as nossas redes sociais
mais ativas. Estamos atuando com a produção de
vídeos, cards e jogos com conteúdos educativos,
em diferentes áreas da ciência. Além de oferecer
aulas assíncronas em nosso canal no YouTube, e
aulas síncronas para as escolas, como
comentado anteriormente. Para essas aulas os
professores entram em contato com a equipe,
escolhe o tema e no horário marcado é realizada
uma chamada pelo Google Meet, onde então é
apresentado o conteúdo pelos monitores do
Observatório auxiliados pela equipe do Antares.
Estamos atendendo desde o mês de abril escolas
do Ensino Fundamental e Médio, de escolas
públicas e particulares.

Visita das escolas ao Observatório Antares

Atividades com alunos das escolas de Feira de Santana

6
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7

Expõe para o nosso leitor, como a
ação/projeto O Museu vai à escola,
desenvolvida pelo Museu Antares de
Ciência e Tecnologia se adaptou frente à
necessidade de distanciamento social? Que
materiais são/foram produzidos e como as
unidades escolares podem participar? Quais
estratégias foram criadas?

Produzimos ações de apoio para professores da
Educação Básica, de forma síncrona e
assíncrona. A primeira ação que realizamos foi à
produção de vídeos educativos sobre a Covid-19.
Todos os vídeos apresentam focos diferenciados
e estudos dirigidos que podem ser utilizados com
alunos nesse nível de escolaridade. As nossas
exposições agora são digitais. Assim, existe a
possibilidade de visitar o nosso Museu acessando
o nosso canal no YouTube. Neste mesmo canal
construímos duas playlists com focos em
diferentes temas na área da ciência: “A Viagem
cientíﬁca” e “Descomplicando a ciência”. Outra
playlist demonstra a produção de materiais
didáticos que podem ser produzidos pelos
estudantes. Neste canal vocês também irão
encontrar as lives que produzimos em janeiro
durante o evento “Férias divertidas”, realizado de
forma online por conta da pandemia. E nossa
última ação está sendo a disponibilização de
aulas síncronas, com 12 temáticas, e aulas
assíncronas, com duas temáticas, também pelo
nosso canal no YouTube.

Dinossauro (Pycnonemosaurus Nevesi) - primo Brasileiro do Tiranossauro Rex

8

Há mais de um ano, está em vigor na
Universidade o trabalho remoto. O que
podemos esperar do OAA/UEFS para os
próximos meses? Gostaria de registrar uma
mensagem ao nosso leitor?

Continuaremos com nossa atuação e foco
principal de divulgação cientíﬁca, que estamos
realizando desde o primeiro mês de atividades
remotas. Gostaria de deixar também o convite
para os professores da Educação Básica.
Estamos à espera de sua turma. Usem e abusem
dos nossos materiais didáticos.

Entrada da exposição: Era dos mamíferos - A Aurora da Humanidade

Painel em graﬁte das pirâmides do Egito
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