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D

ecorridos mais de dezoito meses da
publicação do primeiro número do
Boletim PROEX/UEFS, (no formato
digital), compartilhamos com o nosso leitor a
alegria de percebermos que o mesmo se
constituiu como mais um canal de comunicação
social desta Pró-Reitoria, cumprindo o objetivo
de ser legítimo instrumento de visibilidade da
Extensão universitária ao tornar acessível
informações sobre as diversas possibilidades
de atuação das ações e atividades envidadas
nos diversos campos disciplinares da nossa
querida UEFS. Assim, atende ao anseio da
equipe da PROEX e dos demais companheiros
(professores, técnicos universitários e
estudantes) que diariamente se debruçam e
trabalham, ensejando o reconhecimento e a
divulgação do seu labor cotidiano.
A publicação tem promovido, ao lado de
outras ações implementadas, conhecer o que
os programas e projetos, eventos e cursos
cadastrados na PROEX, bem como de projetos

e programas interinstitucionais e de
unidades/setores da UEFS permitindo troca de
experiências e aprendizagens de técnicas e
metodologias empregadas. Notadamente,
nesse período das atividades desenvolvidas
remotamente, permitiu a coparticipação e
colaboração do trabalho de quem de fato está
confrontado com o desaﬁo do fazer
extensionista na Universidade.
Nesse sentido, a publicização da Extensão na
UEFS, a partir do Boletim PROEX, se faz como
estímulo para a ampliação sistemática de
participação da comunidade acadêmica,
divulgando boas práticas e iniciativas pioneiras,
dando a conhecer as possibilidades de atuação
nesse campo da tríade acadêmica em nossa
Universidade. Desse modo, as sessões
Extensão em Foco, Extensão em Ação,
Extensão em Contextos e Papo Extensão, bem
como as demais colunas do nosso Boletim,
cumprem o papel de apresentar para a
sociedade o que tem sido realizado no âmbito
da Extensão, disseminando o conhecimento
acerca do seu papel na formação de nossos
estudantes e da relação dialógica com a
comunidade externa.

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, atividade que
compõe a meta PROEX Virtual atingiu nesse
trimestre a sétima edição veiculada ao vivo pelo
canal do YouTube/PROEXUEFS. Desde o mês
de fevereiro a equipe da Pró-Reitoria de
Extensão reuniu coordenadores de programas e
projetos de Extensão, além de outros membros
da comunidade acadêmica e de outras
Instituições de Ensino Superior, que em
composições temáticas discutidas através de
mesas-redondas, abordam questões atuais e
signiﬁcativas para compreensão de referenciais,
metodologias e práticas extensionistas.
A 6ª edição da série, realizada no dia 27
de julho, teve como tema Extensão e Literatura.
A live foi composta pelos professores da UEFS,
professor Dr. Eduardo Oliveira Miranda (DEDU),
coordenador do Projeto de Educação DeSCOral,
a professora Dra. Maria Claudia Silva do Carmo
(DEDU), coordenadora do Programa de
Extensão Observatório de Contação de Histórias
em Espaços Etnoformativos e pela professora
Dra. Carla Luzia Carneiro Borges (DLA),
coordenadora do Núcleo de Leitura Multimeios e
membro do Projeto de Extensão Leitura
Itinerante: uma Alternativa de Mobilização de
Leitores. A mediação foi realizada pela
professora doutoranda Sonia Moreira Coutinho
(DLA), membro da Câmara de Extensão da
UEFS, do Projeto Núcleo de Leitura Multimeios e
do Grupo de Estudo e Pesquisa em
(Multi)Letramentos, Educação e Tecnologias GEPLET-UEFS
Foram destacados pelos convidados
concepções, metodologias e práticas
extensionistas a partir da troca de experiências e
socialização do conhecimento produzido nesta
área, além de relatar as atividades
extensionistas desenvolvidas pelos citados
projetos e programas. A partir das
especiﬁcidades de cada ação, ﬁcou evidente
durante as exposições dos coordenadores que o
estímulo à leitura literária se constitui em
investimento social na formação humana mais
ampla, o que referenda as atividades
extensionistas nesse campo do conhecimento.

Em agosto, no dia 31, foi transmitida a 7ª
edição com o tema Extensão e Museus:
experiências extensionistas em espaços nãoformais. Devido à similaridade nas ações e
atividades, compuseram a live a representação
das quatro unidades museológicas que formam
a Rede de Museus – REMUS/UEFS, bem como
a participação do Campus Avançado da
Chapada Diamantina (CADC). Contamos com a
presença do analista universitário Ms. Cristiano
Cardoso, diretor do Museu Casa do Sertão, a
Técnica Universitária pedagoga Flávia Borges,
diretora do Museu Regional de Arte/CUCA, a
analista universitária Especialista Hozana de
Barros Castro, coordenadora Programa de
Extensão/ MZFS, a professora Dra. Marjorie
Cseko Nolasco, coordenadora do CACD e a
professora Dra. Vera Aparecida Fernandes
Martin, diretora do Observatório Astronômico
Antares. Coube a analista universitária Ms.
Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos, servidora
lotada na PROEX, a mediação das
apresentações.
Sob o formato de roda de conversa o
público da série Extensão em Foco pode
perceber como estas unidades/setores
difundem educação, culturas e conhecimento à
sociedade. Todas as representações destas
unidades apresentaram as estratégias utilizadas
no contexto de pandemia com o afã de
disseminar o conhecimento à comunidade em
geral, através da redeﬁnição do trabalho
desenvolvido para a modalidade virtual,
mantendo a relação dialógica com a população.
As duas atividades somaram, até o dia 30 de
setembro, 297 visualizações. O leitor do Boletim
PROEX pode conferir o conteúdo destas e das
edições anteriores no canal do
YouTube/PROEXUEFS. Todas as edições do
Extensão em Foco evidenciam, a partir das
experiências dos agentes da Extensão na
Universidade, como concretizam o movimento
salutar de troca de saberes por meio de ações
que viabilizam o acesso do povo ao
conhecimento cientíﬁco através das atividades
extensionistas implementadas. Acesse a nossa
playlist!
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UEFS, ATRAVÉS DA PROEX, INTEGRA A 1ª EDIÇÃO DO PORTFOLIO DE CURSOS –
ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES (ACCS)
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
A Secretaria de Educação da Bahia –
SEC, através de parceria com as quatro
Universidades estaduais, disponibilizou para a
comunidade educacional a 1ª edição do
Portfólio de Cursos - Atividades Curriculares
Complementares (ACCs), que se constituem
em atividades letivas. De acordo o documento,
essa ação possui o intuito de “fortalecer,
reconhecer e valorizar saberes, conhecimentos,
aprendizagens, atitudes e valores promotores
da formação integral dos/as estudantes, bem
como subsidiar no desenvolvimento das
habilidades e competências das áreas de
conhecimento e dos componentes curriculares
e as competências gerais previstas na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e no
Documento Curricular Referencial da Bahia
(DCRB), e demais documentos curriculares
normalizadores da Educação Nacional e
Baiana.” Todas as ACCs são ofertadas através
das entidades parceiras.
A PROEX, através dos coordenadores
dos programas e projetos cadastrados da
mesma, que atuam nas diversas áreas do
conhecimento cientíﬁco, participa com a
proposição de 20 oﬁcinas e cursos em diversas
temáticas com cargas horárias variadas,
somando mais de 2.160 horas de atividades,
que ocorrerão entre os meses de agosto a
dezembro de 2021, em formato virtual e
semipresencial. Os estudantes da Rede
Estadual de Ensino podem escolher oﬁcinas e
cursos com carga horária variada, nas áreas da
Educação e Cultura, Saúde, Tecnologia,
S e g u r a n ç a A l i m e n t a r, C i ê n c i a s ,
Empreendedorismo Social, dentre outras, com
o propósito de apoiar a consolidação dos
projetos de vida dos/as estudantes.

Para saber mais sobre as oﬁcinas e cursos
ofertados acesse: portfolio_accs_uni_outubro
(2).pdf

UEFS - Pórtico da entrada principal
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SEMINÁRIO FLIFS
Literatura em debate: memória e resistência
Promovido pela Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), através da PROEX, o Seminário FLIFS, em
2021, teve a sua 2ª edição executada, mais uma vez, na
modalidade virtual, com o tema Literatura em debate:
memória e resistência. As atividades ocorreram entre os dias
22 e 29 de julho, 05, 12 e 19 de agosto, organizado em duas
Conferências (Abertura e Encerramento) e sete mesasredondas com temas em torno de diversidade de pautas da
sociedade, como as relacionadas às questões de gênero, raça
e etnia; de identidade cultural, violência e da marginalização.
Nesse sentido, a programação contemplou reﬂexões
sobre a Literatura produzida em contextos plurais e seus
modos de construção e interação com os conceitos de memória e resistência, a exemplo das
Literaturas de Cordel, Infantil, Gênero, Quilombista e Indígena, dentre outros. Para além de
promover uma atividade acadêmica, o Seminário FLIFS proporcionou reﬂexões sobre a importância
da Literatura e da formação de leitores, com número de inscritos superior à primeira edição, bem
como da participação “ao vivo”.
O Seminário é uma ação formativa que integra a FLIFS e tem como público professores da
Educação Básica da rede pública de ensino, prioritariamente, professores das redes públicas, além
de gestores escolares e outros mediadores de leitura, como bibliotecários e contadores de histórias,
estudantes de graduação e pós-graduação. Numa perspectiva formativa, há de se destacar que o
evento propicia ao público participante formação complementar e atualização bibliográﬁca e
metodológica mediante o contato direto com renomados especialistas da área, com certiﬁcação de
20h aos inscritos. Um dos indicadores da participação pode ser mensurado no número de
visualizações (até o dia 25 de setembro) ao conteúdo audiovisual gerado que consta da playlist no
canal do YouTube/FlifsOﬁcial visto por 5.868 pessoas.
Em 2021, o Seminário reuniu 29 convidados, oriundos de sete estados brasileiros, inclusive
uma representante do estado de Rondônia. A lista teve em sua composição nomes premiados da
Literatura brasileira contemporânea, bem como a destacada participação de professores da UEFS,
inclusive de alguns aposentados, além de professores da Educação Básica de Feira de Santana e de
outros mediadores de leitura, como cordelistas e um acadêmico do curso de Letras da UEFS.

/ﬂifsoﬁcial
www.ﬂifsoﬁcial.uefs.br
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FLIFS - FEIRA DO LIVRO
Festival Literário e Cultural de Feira de Santana
A 14ª edição da FLIFS: Feira do Livro/Festival Literário
e Cultural de Feira de Santana aconteceu inteiramente online,
entre os dias 21 e 25 de setembro. A programação virtual
incluiu conversas com escritores/as, mesas de debates,
lançamentos de livros, contação de histórias, shows
musicais, teatro, cordel, minicursos e oﬁcinas.
A presença das escritoras Conceição Evaristo, Geni
21 a 25
Guimarães e da poetisa Elisa Lucinda pontuou em sua
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programação a participação de importantes referências
literárias com projeção nacional no evento que, após 14
edições (duas edições virtuais), se consolidou como um dos
mais importantes do gênero no país. Integraram, ainda a
programação da FLIFS o jornalista e escritor Ricardo Ishmael; os professores e escritores Aleilton
Fonseca (docente da UEFS) e Cláudia Gomes; o poeta popular Chico Pedrosa; o cordelista Jurivaldo
Alves da Silva; as escritoras e cordelistas Auritha Tabajara e Jarid Arraes; além dos músicos
Del Feliz, Maryzelia e Lorena Porto, dentre outros nomes com importantes atuações na Educação
Básica, cultura popular e artes no cenário local e regional.
O objetivo da FLIFS é promover a formação de novos leitores através de diversas linguagens
artísticas, transmutando, mais uma vez, o alcance do público do evento a partir do uso das
tecnologias digitais com o slogan FLIFS conectada com você. Desde o ano passado (2020), a
Comissão Organizadora transformou para o virtual o que era realizado na modalidade presencial,
mantendo, durante quatorze edições, a continuidade dessa política de democratização e acesso ao
saber e às diversas práticas culturais através do oferecimento de uma programação extremamente
rica e plural, destinada, igualmente, a uma plateia diversa.
Nessa perspectiva, o público acompanhou debates que abordaram temáticas voltadas para a
Literatura, letramento literário, produção textual, educação, Literatura de Cordel e HQ, dentre outros
distribuídos em 15 mesas. Ainda, perspectivando o potencial formativo do evento, o usuário da FLIFS
pode participar de oﬁcinas e minicursos que, igualmente, referiam-se aos temas citados, num total de
19 atividades dessas modalidades.
Durante os cinco dias de intensas atividades, destacaram-se ainda sete conversas com
escritor/a, tendo duas destinadas ao público infantojuvenil, além das conversas com a jornalista
Madalena Braga e a mentora e produtora cultural Jaqueline Sangalo, um debate, dois recitais e a
Praça do Cordel, com a presença de cordelistas de Feira de Santana e de outras cidades da Bahia e
do Nordeste, com a participação de onze poetas populares, dentre eles três mulheres cordelistas,
além das sessões de lançamentos de livros, onde teve-se o registro de 46 títulos publicados.
A 14ª edição da FLIFS foi realizada pela UEFS e pelo SESC, com parceria na organização da
Arquidiocese de Feira de Santana, Secretaria Municipal de Educação e pelo Núcleo Territorial de
Educação (NTE-19).

/ﬂifsoﬁcial
www.ﬂifsoﬁcial.uefs.br
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FLIFINHA, UMA INOVAÇÃO
Como ocorrem todos os anos, a Comissão Organizadora da FLIFS traz uma inovação para o
público. Em 2021, dentre os destaques já mencionados foi apresentada nesta edição a FLIFINHA
espaço dedicado à programação destinada ao público infantojuvenil.
As atividades incluíram as tradicionais contações de histórias, bem como apresentações
teatrais e musicais. Assim como o público adulto, a criançada pode desfrutar de duas sessões de
Conversa com escritor, a primeira com o cantor e compositor Del Feliz, que cedeu composição com
tema especial para o evento: a canção “Lê” e com o escritor de literatura infantil, o jornalista Ricardo
Ishmael.
Sobre o poder transformador da Literatura para crianças uma mesa formada por quatro
escritores/leitores mirins, oriundos dos estados da Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, compôs a
programação da FLIFINHA e contou com a mediação do estudante de Letras da UEFS, Felipe
Lisonjeado.
Durante todo o evento, nos turnos matutino e vespertino, ocorreram várias sessões de
contações e teatro, além de oﬁcinas destinadas a esse público. A participação dos estudantes do
Ensino Fundamental, assim como em edições anteriores, ocorreu através das apresentações das
escolas da rede pública e privada. Nessa edição, como em 2020, a participação dos estudantes na
programação se deu a partir da apresentação de vídeos resultantes de projetos de sala de aula.
Merece nota que até o dia 25 de setembro, último dia do evento já havia o registro de 14.005
visualizações na playlist da 14ª edição, sendo 11.155 registros para a programação adulta e 2.850
para a programação da FLIFINHA.

FLIFINHA
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PROGRAMA PORTAL E NÚCLEO DE LÍNGUAS DESENVOLVEM ATIVIDADES
DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS NA PANDEMIA
O Portal: ensino-aprendizagem de
línguas para a cidadania, inclusão social e
diálogo multi e intercultural (PORTAL) e o
Núcleo de Línguas do Idiomas sem Fronteiras
na UEFS (NucLi-IsF/UEFS) são dois programas
de políticas de línguas cadastrados na PROEX
e constam no Plano Estratégico de
Internacionalização da UEFS. Eles tem como
objetivo fundamental contribuir com a
democratização do acesso ao ensinoaprendizagem de línguas e criar espaços
plurilingues e pluriculturais na UEFS e, para
além dela, num movimento de fortalecimento
das relações com a comunidade.
O PORTAL foi criado em 2003 e tem
como público participante em ordem de
prioridade: alunos do Ensino Médio de escolas
públicas; refugiados e egressos de escolas
públicas, não matriculados no Ensino Superior;
egressos de escolas públicas, matriculados no
Ensino Superior, exceto UEFS; egressos de
escolas públicas, estudantes da UEFS.
O NucLi-IsF/UEFS foi criado em 2017,
vinculado ao MEC, para desenvolver
multiletramentos acadêmicos em línguas
estrangeiras e fortalecer as ações de
internacionalização. Entretanto, em 2019, o
NucLi-IsF/UEFS perdeu todas as bolsas
CAPES, resultado da anulação do orçamento
destinado ao Programa IsF por parte do atual
Governo. Reconhecendo a importância da
permanência do Programa para a UEFS, nesse
mesmo ano, o NucLi-IsF/UEFS foi cadastrado
na PROEX, acompanhando o movimento
realizado em outras universidades brasileiras.
Nessa mesma época, o Idiomas sem Fronteiras
foi abraçado pela ANDIFES e ABRUEM,
somando, em 2021, mais de 300 professores
credenciados à Rede ANDIFES.

Os Programas PORTAL e NucLi-IsF
desenvolvem suas ações em parceria. O
primeiro oferta cursos de Francês, Espanhol,
Inglês, Português como Língua Estrangeira
(PLE) e Português como Língua de
Acolhimento (PLAc), visando atender à
comunidade externa, em vulnerabilidade
socioeconômica, incluindo refugiados e
estudantes do Programa de EstudantesConvênio de Graduação (PEC-G). E o segundo
oferta cursos de multiletramentos acadêmicos
em línguas estrangeiras como estratégias de
leitura, interações cotidianas, comunicação
intercultural, interações orais: palestras e aulas,
interações acadêmicas, preparatório para o
Celpe-Bras, preparatório para o TOEFL-ITP,
para a comunidade interna da UEFS,
professores de línguas da Educação Básica,
refugiados e estudantes do PEC-G.
A comunidade internacional atendida
pelos cursos de PLE e PLAc, pelo PEC-G e PréPEC-G, na UEFS, envolve pessoas de
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Cuba, Venezuela, Honduras, Argentina, Guiné
Equatorial, Haiti, Gana, Gabão, Estados
Unidos, Colômbia, Costa do Marﬁm, Kuwait,
Benin, Espanha, México, Chile, Bolívia,
Equador, Peru e Costa Rica.
Os cursos para os refugiados foram
ofertados em 2019 e 2021, com carga horária de
120h. Na primeira turma, 19 pessoas
participaram das atividades. Entre elas, famílias
com crianças. Os adultos buscavam aprender a
Língua Portuguesa para o trabalho; e as
crianças, para frequentar a escola. Ao ﬁnal do
curso, os alunos expressaram o sentimento de
gratidão pela atividade e o reconhecimento da
importância dos aprendizados construídos
coletivamente para uma convivência
intercultural, inserção na sociedade e o pleno
exercício da cidadania.
Em 2021, 27 pessoas se inscreveram no
curso de PLAc. O perﬁl dos inscritos continuou o
mesmo: famílias buscam aprender a Língua
Portuguesa para viver no Brasil. O curso vem
ocorrendo na modalidade online. E para que
essa ação se concretizasse, contamos com a
parceria do Rotary Club e do Instituto Tenda da
Paz localizado no Bairro da Queimadinha.

A l é m d e
contribuir com a
democratização do
ensino de línguas
estrangeiras, os
Programas se
mostram relevantes
para a formação
proﬁssional e humana
dos estudantes de Letras da UEFS. Segundo a
professora bolsista Andressa Vieira, estudante
de Letras com Inglês, os Programas "têm sido
extremamente importantes para a minha
formação em Letras, pois me permitiram unir
teoria e prática em um só conjunto, o que tem
agregado muito na minha experiência enquanto
professora em formação".
O Programa conta com perﬁs no
Facebook e Instagram, para contato mais
próximo com a comunidade. Visite-nos:
https://www.facebook.com/programaportalensino
https://www.instagram.com/programa.portal

Iranildes Almeida de Oliveira
Coordenadora Geral do Programa Portal e NucLi-IsF

Alex Sandro Beckhauser
Coordenador Pedagógico de Espanhol do Programa
Portal e NucLi-IsF

Igor dos Santos Mota
Professor Bolsista de PLE e Inglês no Programa Portal e
NucLi-IsF

8

EXTENSÃO EM DADOS
Ano 2. n. 6, julho - setembro de 2021

ATIVIDADES DE EXTENSÃO CADASTRADAS ENTRE JULHO E SETEMBRO
Para o período do trimestre (julho a
setembro) foram cadastradas três novas ações
na PROEX, sendo dois projetos a saber:
Projeto: I Intercâmbio Acadêmico Internacional
Sociedade, Direito & Desenvolvimento
Sustentável do professor Jorge Emanuel Reis
Cajazeira e o Projeto de Extensão “ZEIS JÁ!
CAMPANHA PELO DIREITO À MORADIA E À
CIDADE EM SALVADOR”, tendo por autora a
professora Adriana Nogueira Vieira Lima,
ambos docentes são lotados no Departamento
de Ciências Sociais Aplicadas/DCIS. A outra
ação é o Curso: Capacitação em Preceptoria
para Programas de Residência em Área
Proﬁssional de Saúde (Uniproﬁssional e
Multiproﬁssional), da da professora Ana Áurea
Alécio de Oliveira Rodrigues, do Departamento
de Saúde/DSAU.

As três ações tem como Resoluções n.
086/2021, 087/2021 e 098/2021 do Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CONSEPE, respectivamente. Atualmente,
estão em andamento 161 projetos, programas e
cursos cadastrados na PROEX. Abaixo gráﬁco
com a distribuição por Departamento até o
período do trimestre.
Ainda sobre o cadastramento de atividades
na PROEX, para o mesmo período na
modalidade Eventos, foram cadastrados/realizados 16 atividades nas áreas de
Educação, Direitos Humanos e Justiça, Saúde,
Cultura e Artes, Meio Ambiente, totalizando um
público estimado de 6.367 pessoas.

Total de Programas, Projetos e Cursos de Extensão
por Departamento até Setembro/2021
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RODA DE CONVERSA SOBRE
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO PARTICIPA
DA 5ª FEIRA DE GRADUAÇÃO DA UEFS

O Grupo de Trabalho sobre Curricularização da Extensão promoveu no dia 02 de
setembro, às 19h, no canal da PROEX/UEFS, a
primeira Roda de Conversa com o professor Dr.
Fabiano Mendes – Pró-Reitor Adjunto de
Extensão da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, com o tema: Os desaﬁos da
implantação da Curricularização da Extensão
nos cursos de Graduação. O GT tem como
objetivo primordial fomentar o debate e
aprofundar sobre o papel da extensão
universitária na formação acadêmica, bem
como construir coletivamente a Instrução
Normativa para plena implementação de, no
mínimo, 10% de atividades extensionistas nos
currículos dos cursos de graduação, conforme
prevê o Plano Nacional de Educação – PNE
2014-2024. É papel do GT construir informativos
sobre Curricularização da Extensão e assim
contribuir na ampliação do debate.

Com o título Curricularização da
Extensão na Graduação: concepções, desaﬁos
e potencialidades, a Pró-Reitora de Extensão
professora Dra. Rita de Cassia Brêda
Macarenhas Lima, participou da referida
atividade que integrou a grade da programação
da 5ª Feira de Graduação da UEFS. Foram
convidados para discutir o tema o professor
Ms. Etevaldo Almeida Silva – UERN e a
professora Dra. Karina de Oliveira Santos
Cordeiro – UFRB. A mesa-redonda se constituiu
como mais uma estratégia para ampliar o
debate acerca da curricularização da Extensão
na UEFS, ao tempo que permitiu ao público do
referido evento conhecer modelos de projetos
em andamento em outras instituições de Ensino
Superior do Nordeste. A atividade aconteceu no
dia 30 de setembro, cujo conteúdo registrou 328
visualizações.
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LANÇAMENTO DE LIVROS
Durante o trimestre de julho a setembro
dois livros foram lançados através do canal da
PROEX, no Youtube/PROEX/UEFS. As duas
sessões de lançamentos somaram 452
visualizações, sendo a primeira realizada no dia
27 de agosto e a segunda no dia 30 de
setembro.
O primeiro título foi “Ateliê de Empatia”
organizado pelos professores da UEFS os
doutores André Renê Barboni/DSAU e Suzi
Barboni/DBIO. Os organizadores salientam que
“não se trata de se fazer um trabalho literário
soﬁsticado ou de um ensaio ﬁlosóﬁco primoroso,
mas o desaﬁo consiste na autorreﬂexão para um
primeiro passo de autoconhecimento, no
exercício da empatia que requer de nós a
capacidade de se colocar no lugar do outro,
condição fundamental para a boa convivência
em comunidade, estabelecendo relações
pacíﬁcas e harmoniosas e, com isso, vencer a
“cultura do ódio”. Em formato de e-book, fruto da
segunda experiência usando metodologia ativa
no ensino remoto na UEFS, o leitor pode
acessar o seu conteúdo no link:
http://proex.uefs.br/arquivos/File/LivroERE.pdf

A segunda publicação foi “Saúde da
mulher, perspectivas singulares na pesquisa”
que apresenta discussões e reﬂexões sobre a
atenção à saúde da mulher nos serviços
públicos do município de Feira de Santana –
Bahia. As pesquisas que deram origem a esse
livro foram desenvolvidas em algumas unidades
de atenção primária, secundária e terciária que
realizam cuidado à saúde da mulher. Todos os
estudos respeitaram a Resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde, que determina as
diretrizes e normas que regulamentam as
pesquisas envolvendo seres humanos. As
organizadoras do livro, as professoras lotadas
no Departamento de Saúde da UEFS, Ms.
Rosana Oliveira de Melo, Ms. Zannety
Conceição S. N. Souza e Dra. Rita Rocha,
destacam que o mesmo pode “promover a
reﬂexão e mudança de atitude acerca das
práticas de cuidado na atenção à saúde da
mulher e respaldar as ações dos serviços
envolvidos no que se refere a melhoria da
qualidade e do acesso das mulheres. Acesse o
link: https://www.youtube.com/watch?v=IdgDXZNwmtw
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15ª Jornada

de Extensão

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA:

14 E 15

DEZEMBRO

2021

REINVENÇÔES, APRENDIZAGENS E PERSPECTIVAS DA CURRICULARIZAÇÃO

PARTICIPE!

A 15ª Jornada de Extensão da UEFS acontecerá mais uma vez na modalidade virtual, nos
dias 14 e 15 de dezembro de 2021 com a participação de professores, técnicos
universitários e estudantes. O Evento terá como atividade de abertura a palestra: Extensão
Universitária no Contexto da Pandemia: Reinvenções, Aprendizagens e Perspectivas
da Curricularização, proferida pela Professora Doutora Olgamir Amancio/UNB,
Presidenta do Polo de Pró-Reitores de Extensão - FORPROEX. Todas as atividades serão
transmitidas pelo canal: Youtube/ proexuefs

W W W. P R O E X . U E F S . B R
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Profa. Dra. Luciene Souza Santos
Vice-Coordenadora do Programa de Extensão
Observatório de Contação de Histórias em Espaços Etnoformativos

Você tem contado histórias? Histórias
de sua família, de sua vida, de seus livros
favoritos? Falar sobre a importância das
narrativas, especialmente as orais, nas
vidas das pessoas, em particular das
crianças é bastante complexo. Discutir a
arte da contação e da escuta através da
formação de um grupo de contadores de
histórias residentes na UEFS e de outros
interessados é um dos objetivos do
Programa de Extensão Observatório de
Contação de Histórias em Espaços
Etnoformativos. Nesta entrevista, vamos
conhecer um pouco do Programa através
da conversa com a sua vice-coordenadora,
Professora Dra. Luciene Souza
Santos/DEDU-UEFS, que nos contará
como a UEFS atua junto aos espaços
etnoformativos e ajuda a manter viva uma
tradição que representa manifestações
culturais brasileiras.

I Seminário de Estudos e Pesquisas em Poéticas Orais

Maria Cláudia - Profa. Doutora/DEDU - UEFS e Coordenadora do Observatório
de Contação de História
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Professora Luciene, conta para o leitor
do Boletim Proex como teve origem o
Programa de Extensão Observatório
de Contação de Histórias em Espaços
Etnoformativos da UEFS?
O Programa de Extensão Observatório de
Contação de Histórias em Espaços
Etnoformativos da UEFS nasce da demanda
dos estudantes da própria UEFS que depois de
cursarem a disciplina EDU925 Formação de
Contadores de Histórias: Conta Comigo!
apresentam o desejo de cursá-la novamente. A
partir desse fenômeno eu e a professora Maria
Cláudia (coordenadora do Observatório)
entendemos que era preciso ofertar uma
formação mais aprofundada, uma espécie de
nível 2 da formação de narradores e que isso
poderia acontecer no âmbito da Extensão com
a criação de um Grupo Residente que pudesse
circular em eventos da própria Universidade e
que trabalhasse na montagem de um
espetáculo um pouco mais complexo que o
desenvolvido na disciplina. Com isso, os
membros desse grupo reﬁnariam suas práticas
de atuação e passariam a circular
proﬁssionalmente em escolas e demais
espaços etnoformativos de onde viessem os
convites.

2

Por que proﬁssionalizar contadores de
histórias residentes na Universidade;
qual o seu papel na relação com a
comunidade?
A Universidade tem uma demanda por
atividades culturais signiﬁcativa que eu,
sozinha, não conseguiria cobrir. Chegavam
muitos convites para que as histórias
circulassem no Campus e em outros tantos
espaços da comunidade externa, mas era difícil
atender a todos. Foi aí que eu e a professora
Maria Cláudia compreendemos que havia
demanda para a criação de um grupo que
pudesse circular com os contos de tradição
oral. A partir daí criamos as redes sociais do
Programa (@observatoriodecontacao) e a
comunidade passou a demandar de nós tanto a
formação de professores e coordenadores
pedagógicos de suas instituições quanto a ida
dos nossos narradores a espaços diversos.
No processo de proﬁssionalização o grupo não
aprende apenas sobre a performance, mas
também a gerir o seu ofício. Muitos narradores
participam de editais, escrevem propostas para
atuação em escolas e aprendem a gerir o
tempo das apresentações, a escolha do
repertório, a seleção do ﬁgurino, a organização
do cenário e outros aspectos que são tão
importantes quanto a própria narrativa.
Num país, no qual o artista é desvalorizado e
onde estão sempre pedindo que eles dêem de
graça a única coisa que tem para vender era
necessário sim, preparar esses artistas para
que pudessem viver da sua arte.

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!
@observatoriodecontacao
Observatório de Contação UEFS
Membros do Grupo Residente da UEFS
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Explica a opção de priorizar o conto de
tradição e o cancioneiro popular em
articulação com a diversidade de
tradições e da dimensão educativa da
palavra através da oralidade?
Bem, trabalhar com conto de autor colide com a
questão do direito autoral, por isso deixamos
essa opção de lado mesmo com a consciência
da importância desse acervo. Além disso, há
uma carência de circulação dos contos
tradicionais do Brasil nas escolas (o que vemos
nesse espaço são os contos universais, que
são importantes também, mas que não são os
únicos). Os contos tradicionais dizem de nós,
da nossa ancestralidade, da nossa gente, da
nossa memória coletiva e narrá-los nas
escolas, no teatro, nas telas e em outros tantos
espaços é ajudar o Brasil a conhecer o Brasil.
Hoje desenvolvemos na UEFS a pesquisa
“Cacimba de Histórias: vidas e saberes de
contadores de histórias de cidades do
interior da Bahia” que consiste na recolha de
contos de tradição oral e de histórias de vida de
mestres e mestras narradores que mostram o
quanto os nossos contos são preciosos e o
quanto carecem de serem narrados para a
nossa gente. O Observatório não perde essa
necessidade de vista e entende que nos
educamos como nação quando escutamos e
narramos essas histórias.

4

um projeto dedicado a formação de um grupo
de crianças que desejam narrar oralmente e
estão na faixa etária dos 07 aos 12 anos,
oriundos do Centro de Educação Básica da
UEFS (CEB). Esse grupo costuma atuar na
Brinquedoteca e em espaços etnoformativos
como disseminadores da formação de plateia,
da cultura popular e do interesse pelo mundo
literário.

Foto: Márcio Sillane

Contadores mirins do Ateliê de Narração Oral - Dois Passarinhos

Como está organizado o Programa e
como se processa a indissociabilidade
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão?

O programa nasce de um componente
curricular optativo (EDU925 Formação de
Contadores de Histórias; Conta Comigo!) como
já mencionei, não se chega ao Grupo
Residente ou ao Cacimba de Histórias sem
passar por ele.
A partir daí o Observatório se organiza em três
grandes ações: a primeira eu já apresentei aqui
que é o Grupo Residente e as demais são:

Leonardo d'Almeida - ilustrador e produtor musical
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E o CACIMBA DE HISTÓRIAS: VIDAS E
S A B E R E S D O S C O N TA D O R E S D E
HISTÓRIAS TRADICIONAIS DE CIDADES
DO INTERIOR DA BAHIA: uma ação que se
conﬁgura em uma pesquisa que tem como
objetivo investigar e dar visibilidade a
narradores orais tradicionais que se
encontrem no interior da Bahia, reconstituindo
as suas histórias de vida e de formação como
contadores de histórias, bem como registrando
seus repertórios e disponibilizando-os por
meio de um repositório que se conﬁgura em
conteúdo aberto na rede.

13

Não há como dissociar a disciplina das demais
ações de Extensão e Pesquisa. Há ainda a
integração dos estudantes da pós-graduação
dentro da Cacimba de Histórias, por exemplo e
a inserção de estudantes do Ensino Médio
também como bolsistas de IC Júnior e todos
passam, obrigatoriamente, pela disciplina para
que possam alinhar os pressupostos teóricopráticos da formação do contador de histórias
e se constituam como tal. Em síntese, é o
contador de histórias estudando o seu próprio
ofício.

13

Foto: Márcio Sillane
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Quais outros objetivos do
Observatório de Contação e quais
ações são promovidas?

São objetivos ainda do Observatório:
Fomentar os processos de formação
decorrentes
da prática de Contação de
Já foram realizados vários cursos de capacitação
Histórias
em
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e para
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além
de
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que
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todo o nosso foco é transdisciplinar, no curso de
receber
cantos diversos
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não éde
diferente.
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60
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do
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como
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denas
afetividade,
de
multiplicadores
de informações
cientíﬁcas
parae
Observatório
como
nas
escolas.
Orientamos
constituição de subjetividades, de formação
os alunos e à população
em geral?
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a construção
de pessoal
“Mostra na
de
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e
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um
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arte de contar histórias. As narrativas per si
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a orientações
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requisitá-los,
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recebem
dos
atores
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na
formação,
para a aplicação e manuseio do material. como
também colaboram para a constituição de suas
subjetividades, por isso estamos sempre
preocupados com uma escolha de repertório
que fale das nossas pautas identitárias, das
pautas civilizatórias e da formação do ser.
Nesse contexto de pandemia temos
enveredado pela escolha de um repertório que
auxilie narradores e ouvintes a enveredarem
por um processo de autoconhecimento e de
cura. A palavra do contador de histórias como
tão bem aﬁrma a Gislayne Matos é uma palavra
que educa, que cura, que emociona e é essa
palavra que nós desejamos que o narrador
consiga defender diante dos ouvintes.
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Valorizar
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do Ensino Fundamental
e Médio,
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contos
tradição nas redes e em livros
públicas de
e particulares.
publicados. Essa curadoria deriva do tema a ser
trabalhado pelo Grupo Residente ou pela
disciplina EDU925 em cada semestre e junto
com os livros de contos chegam também os
livros de teoria que sustentam as discussões
sobre a valorização da Literatura Oral
(ZUMTHOR, CASCUDO, MATOS, MACHADO,
entre outros).
E por ﬁm, tematizar questões que envolvem a
diversidade da sala de aula e apresentar
possibilidades de trabalho pedagógico,
considerando as diferenças dos saberes
entre os estudantes e as suas necessidades
de aprendizagem. Esse trabalho também é
dimensionado pelo Observatório quando
trabalha a escolha de repertório a ser
desenvolvido para a sala de aula. Tanto na
disciplina quanto no Grupo Residente ou no
Ateliê de Narração Oral leva-se em
consideração a diversidade de temas e os
desdobramentos a partir da escuta de histórias
também é um aspecto importante da formação
de narradores. Já foram trabalhados desde
2015 histórias para a primeira infância, histórias
Foto: Márcio Sillane
dos povos tradicionais, mitologia dos Orixás,
contos do Sertão, contos terapêuticos entre

6

17

PAPO EXTENSÃO
Ano 2. n. 6, julho - setembro de 2021

6

Quem faz parte da equipe do
Observatório? E aos interessados,
explica como podem ingressar no
grupo. São necessários pré-requisitos?
Hoje o Observatório é composto em média por
45 narradores, 18 bolsistas de Iniciação
Cientíﬁca (IC) e um bolsista de Extensão. Para
fazer parte do Observatório é preciso passar
por etapas distintas em cada projeto.
Para o Grupo Residente o candidato enfrenta
duas etapas, a primeira é ter cursado EDU925
porque é lá que os pressupostos teóricopráticos da contação de histórias são
trabalhados e o outro critério é participar de
uma audição. As pessoas que desejam
ingressar no Grupo Residente recebem uma
história e precisam preparar uma performance
e narrá-la para uma banca que selecionará os
integrantes do grupo a cada ano.
Para participar do Ateliê de Narração Oral as
crianças também participam de uma audição e
escrevem uma carta de intenções dizendo
porque elas desejam fazer parte do projeto
(mas cabe destacar que as vagas são apenas
para os estudantes do CEB/UEFS). E para
ingressar no Cacimba de Histórias existem
duas modalidades, ou concorrendo a bolsa de
IC ou sendo indicado por um colega que já
esteja no Cacimba (nesse caso a pessoa entra
como pesquisador voluntário).

7

Ainda estamos vivendo o trabalho
remoto, por conta da pandemia da
COVID-19. De que modo o
Observatório manteve suas ações durante
esse período de isolamento social?
O Observatório não parou um minuto até
porque as pessoas envolvidas com o programa
solicitaram que a gente não interrompesse as
ações (nenhum dos três projetos parou as suas
agendas). Assim que a pandemia começou
redimensionamos nossos encontros para a
plataforma Google Meet e ﬁxamos as tardes de
terças-feiras, quinzenalmente para a
realização das atividades do Grupo Residente.

Durante todo o ano de 2020 estudamos com a
ajuda da contadora de histórias Danielle
Andrade o livro “Mulheres que correm com os
Lobos”, uma obra que tematiza o sagrado
feminino e que nos ajudou muito a enfrentar a
pandemia num processo de irmandade e de
cura.

A partir de fevereiro de 2021 demos início aos
ensaios do espetáculo que, para nós,
aconteceria no palco, infelizmente isso não foi
possível, mas o Observatório decidiu produzir
as histórias do livro no formato de websérie e
esse material já foi todo gravado e sai em breve,
ainda nesse mês de novembro no canal do
YouTube do Observatório de Contação UEFS
(https://www.youtube.com/channel/UCKeDJI2
ufkDDLqTSs3hO9sA)
Com o Ateliê não foi diferente. As crianças se
encontravam as segundas-feiras,
quinzenalmente, pela mesma plataforma e no
ﬁnal do ano vão narrar as suas histórias para a
comunidade do CEB e a Cacimba de Histórias
manteve todo o cronograma da pesquisa
também.
Os encontros com os pesquisadores da
Cacimba de Histórias também aconteceram
quinzenalmente, as terças-feiras, no intervalo
dos encontros do Grupo Residente e nesse
cenário foi possível receber formadores do país
inteiro que vieram colaborar com a
fundamentação teórica que sustenta a
pesquisa até aqui.
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A nossa última “pergunta” é uma
tradição do Papo Extensão. Pedimos
aos nossos convidados/as que
transmitam uma mensagem aos nossos
leitores. Professora Luciene o espaço é
todo seu.
Há um conto zen que eu gosto muito e que diz
de um mestre que costumava reunir os seus
discípulos na clareira de uma ﬂoresta, para
acender uma fogueira e fazer uma oração para
que Deus viesse. Dizem que muito tempo
passou e quando o mestre estava na eminência
da morte ele reuniu seus discípulos e perguntou
se eles sabiam bem em qual lugar da ﬂoresta
eles costumavam se reunir e os discípulos
responderam que sim. O mestre perguntou
ainda se eles sabiam a forma exata de acender
a fogueira, bem como a maneira de dizer a
oração e os discípulos também assentiram que
sim.
Bem, o tempo passou e uma nova geração de
discípulos nasceu e eles não sabiam muito bem
onde ﬁcava a clareira da ﬂoresta, mas ainda
ascendiam uma fogueira e faziam uma oração e
por isso, Deus vinha. O tempo passou
novamente e mais uma geração de discípulos
surgiu e eles não sabiam onde ﬁcava a ﬂoresta e
não sabiam que precisavam acender uma
fogueira, mas ainda faziam a oração e por isso
Deus vinha. Mais um tempo se passou e uma
outra geração de discípulos surgiu, mas eles
não sabiam onde ﬁcava a ﬂoresta, nem que
deveriam ascender uma fogueira e muito menos
que precisavam fazer uma oração, mas eles
ainda se reuniam e contavam essa história e só
por isso, até os dias de hoje, Deus ainda vem.
A crise sanitária gerada pela COVID-19 é por
certo o maior desaﬁo do nosso tempo e para
suportarmos o período de distanciamento e
isolamento social é preciso contar as nossas
histórias para que o sagrado continue vindo e
nos protegendo, nos ajudando na travessia
desses tempos sombrios, difíceis, mas que hão
de passar.
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