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Editorial
especialmente, na nossa UEFS. O avanço do
número de pessoas vacinadas com a segunda
dose contra a COVID, ao lado do número de
imunizados com a dose de reforço permitiu o
retorno presencial em 80% das atividades
administrativas, no mês de dezembro, com a
divulgação do calendário das atividades
acadêmicas presenciais, com o retorno das
aulas. Contudo, devemos continuar vigilantes
aos protocolos de biossegurança. Não será
uma tarefa fácil. É um momento de nova
adaptação, mas indispensável, pois as aulas
não presenciais apenas cumprem uma das
partes do processo formativo dos nossos
estudantes.
As atividades extensionistas, também, estão
inseridas no planejamento da retomada. Vale
destacar que, durante os dois anos de trabalho
remoto a Extensão na UEFS se destacou,
sobremaneira, na reinvenção para atuar sob
uma nova modalidade, garantindo a
manutenção da relação dialógica com a
sociedade durante todo o período da pandemia.
Os integrantes das equipes dos Programas,
Projetos e Cursos, em colaboração com a
administração da UEFS, programando as
ações/atividades de Extensão a ﬁm de dotá-las
de condições necessárias aos envolvidos e à
sua aplicabilidade nesse novo contexto. Desse
modo, vamos aumentar os cuidados e praticar
condutas que nos auxiliem, mutuamente, no
(re)aprender-conviver presencial, cultivando o
autocuidado e a empatia com nossos convivas.

A

presento o Boletim PROEX, referente
ao trimestre outubro a dezembro. O
leitor terá nesse número informações
sobre a realização dos eventos 18ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia e 15ª Jornada
de Extensão da UEFS; conhecerá um pouco
mais sobre o Projeto A Extensão Universitária
no Contexto da Pandemia: Estratégias e
Avaliação, na sessão Extensão em Contextos
e da Brinquedoteca da UEFS no Papo
Extensão, com participação dos respectivos
coordenadores, o professor Dr. Gilberto Marcos
Mendonça Santos/DCBIO e da professora Dra.
Leomárcia Caﬀé de Oliveira Uzêda/DEDU,
além de acompanhar os informes sobre o
PIBEX e os dados da Extensão na UEFS,
dentre outros informes.
Contudo, gostaria de registrar, assim como feito
em outras edições, o contexto que vivemos,

Sejam bem-vindes de volta!

Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão da UEFS
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Aconteceu
Extensão
em Ação
Extensão

capacitação da comunidade acadêmica e da
sociedade quanto ao empreendedorismo e à
inovação social, vinculados à popularização da
ciência.
Em consonância com as celebrações/
mobilizações do Novembro Negro, a temática
abordada para a 9ª edição da série destacou
ações da Extensão universitária na UEFS a
partir de práticas e metodologias nas áreas da
Educação, Cultura, Saúde, Tecnologia e Meio
Ambiente, voltadas para o atendimento às
necessidades da população negra, bem como o
desenvolvimento de atividades que promovem
ações aﬁrmativas especíﬁcas de luta e em prol
do orgulho da sua identidade. Desse modo,
para a discussão da última live do ano, contou
com programas e projetos que inspiram a
resistência e empoderamento do povo negro,
historicamente sujeito do enfrentamento ao
racismo no Brasil. Para tanto, participaram as
professoras Dra. Gracinete Bastos de
Souza/DEXA, Ms. Nelmira Moreira da
Silva/DLA, Dra. Sandra Nivia Soares de
Oliveira/DEDU, Pró-Reitora de Políticas
Aﬁrmativas e Assuntos Estudantis - PROPAAE.
A mediação foi realizada pela professora
Ms. Marta Alencar dos Santos/DEDU.
Por ﬁm, ressaltamos 341 visualizações
registradas aos conteúdos da 8ª e 9ª edições.
Somadas às sete primeiras lives temos o
acesso de 1.746 indivíduos que assistiram ao
conteúdo da série Extensão em Foco,
disponível no canal da PROEX no YouTube.

em

ESPAÇO VIRTUAL DE DISCUSSÃO
E REFLEXÃO DAS AÇÕES
EXTENSIONISTAS
A série Extensão em Foco, atividade que
integra a ação da PROEX Virtual, implantada
em 2021, teve como objetivo geral, ao longo do
segundo ano de trabalho remoto, disponibilizar
à comunidade acadêmica, em especial aos
agentes produtores de Extensão da UEFS, mais
um canal de comunicação destinado à
promoção e divulgação das ações realizadas no
âmbito da Universidade. Como resultado foram
realizados nove encontros, sob o formato de
lives, entre os meses de fevereiro à novembro,
reunindo 31 professores, dentre estes, um
convidado da UFMG, e cinco analistas. Vale
destacar que, a presença dos extensionistas da
UEFS nesses encontros compreendeu a
participação de professores do DCBIO (03),
DCIS (03), DCHF (02), DEDU (05), DEXA (01),
DFIS (01), DLA (08), DSAU (03) e DTEC (04) e
servidores técnicos, dos quais três oriundos das
unidades museológicas da UEFS, a saber
Museu Casa do Sertão, Museu Regional de
Arte/CUCA e Museu de Zoologia, e duas
analistas da PROEX.
As duas últimas edições aconteceram nos
meses de outubro e novembro. Com a temática
Extensão e Tecnologia, no mês de outubro,
ainda envoltos às discussões do conteúdo da
SNCT. Os convidados da live, os professores
Pablo Fica Piras, José Amâncio Macedo e Koji
Nagahama, ao lado da mediadora da atividade,
a professora mestra Hélia Lucila Malta, todos
lotados no DTEC, debateram os conceitos de
Extensão universitária e inovação tecnológica,
reﬂetindo sobre o impacto das ações/atividades
desenvolvidas pelos respectivos programas e
projetos coordenados pelos mesmos.
Apresentaram, ainda, os resultados que
contribuem, de forma direta ou indireta, para o
desenvolvimento de novos produtos/serviços,
bem como o fomento à inovação e a

Pórtico da UEFS
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Extensão em Contextos
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO
CONTEXTO DA PANDEMIA:
ESTRATÉGIAS E AVALIAÇÃO
A pandemia da Covid-19 e o isolamento social
necessário para conter o avanço da doença
alterou totalmente a vida universitária, os três
pilares universitários (Ensino, Pesquisa e
Extensão) foram atingidos por uma situação
inesperada. A pandemia foi e continua sendo um
tormento que custou vidas e que não pode ser
romantizada, mas trouxe novos desaﬁos. As
universidades tiveram de se reinventar e buscar
ferramentas e estratégias para continuar sua
missão social.
A capacitação para atuar em Extensão é parte
fundamental na formação dos estudantes de
Agronomia da Universidade Estadual de Feira
de Santana. E com isso em mente criamos um
Programa de Estágios na Estação Experimental
de Horticultura (EEH), naquele espaço
anualmente são oferecidos estágios associados
a quatro projetos de extensão:
- Horta na Escola: Uma Proposta Multidisciplinar de Ecoalfabetização Sistêmica;
- A UEFS na Praça: O Paisagismo como
ferramenta de socialização no Ambiente
Urbano;
- Manejo de Resíduos Sólidos Orgânicos:
Sistema Integrado de Produção de Compostagem, Hortaliças e Galinhas Caipiras;
- Difusão de Tecnologia em Aquaponia:
Sistema Integrado de Produção de Peixes e
Hortaliças.
O Programa de Estágios, funciona de forma
integrada, apesar de cada estudante ter seu
próprio plano de trabalho associado a um
projeto especíﬁco, todos participam de todas as
ações extensionistas, sob orientação de um
docente e com a tutoria de um estagiário
bolsista responsável pela ação. Rotineiramente
os alunos preparam palestras, exposições em
eventos, recepção de visitas às unidades
demonstrativas, instalação de hortas e
arborização urbana.
Entretanto o fazer-extensão precisou se
reinventar, se apoderar de ferramentas que
permitisse à Universidade trabalhar a formação

dos estudantes e interagir com as comunidades
dialogando e trocando conhecimentos sem
quebrar o isolamento social recomendação da
Organização Mundial de Saúde (OMS).
A estratégia usada foi capacitar nossa equipe
do Programa de Estágios da EEH no uso de
mídias sociais como ferramentas de Extensão.
Inicialmente foi feito um treinamento com
estagiários e egressos do programa no uso de
diversas plataformas da internet, edição de
vídeos, criação de canais de conteúdo
associados aos projetos.
Ao longo dos dois anos de isolamento social a
equipe criou conteúdo para redes sociais
(Facebook e Instagram), canais de divulgação
de lives (YouTube) e ciclos de Palestras (lives
via Google Meet) sobre temas técnicos da área
de Agronomia (Manejo de resíduos, PANCs,
Tecnologias para o pequeno produtor, Abelhas)
e outros temas atuais da realidade universitária
(inclusão universitária, Extensão universitária,
segurança alimentar).
As ações realizadas cumpriram com suas
metas, ainda que com o diálogo reduzido pelas
limitações das ferramentas conseguimos
acessar a população e capacitar nossos
estudantes em práticas e ferramentas
extensionistas.
Mas havemos de esclarecer que se por um lado
conseguimos realizar nossas metas, por outro
lado precisamos reconhecer as limitações da
Extensão à distância, sobretudo da troca de
experiências com a comunidade.
Professor Dr. Gilberto Mendonça - DCBIO/UEFS
Coordenador da Estação Experimental de Horticultura
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Extensão em Dados
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CADASTRADAS
ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2021
O período de outubro a dezembro registrou três novos
cadastros de atividades no âmbito da Pró-Reitoria de
Extensão, a saber: o "Programa Escritório de Engenharia
Pública (EPTEC): Assistência Técnica de Engenharia
Pública e Gratuita" resolução CONSEPE n. 125/2021,
c o o r d e n a d o p e l o p r o f e s s o r D r. K o j i d e J e s u s
Nagahama/DTEC; e dois Projetos "A Inovação no Ensino
de Ciências através da Transversalidade e Integração
entre Universidade e Escolas com vistas à Formação
Inicial e Continuada de Professores no Contexto da
Pandemia da COVID-19", Resolução CONSEPE n.
124/2021, coordenado pela professora Dra. Érica Maria
Granjeiro/DCBIO e o "Grupo Colaborativo em Matemática
e Educação" (GCMEduc), Resolução CONSEPE
n. 123/2021, cuja coordenação é da professora Dra. Flávia
Cristina de Macêdo Santana/DEDU. Ao ﬁnal do trimestre
havia 157 programas e projetos ativos no âmbito da
PROEX.
Na modalidade eventos, durante o mesmo período, foram
cadastradas 20 atividades, sendo assim distribuídas:
cinco lives; três seminários; três encontros; dois colóquios
(sendo um de abrangência internacional); dois
minicursos; uma semana; um workshop; uma oﬁcina; um
ciclo de palestras e uma jornada. Os eventos somaram
nesse trimestre um público estimado de 5.545 pessoas.

PROGRAMA
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PROJETO
A INOVAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
ATRAVÉS DA TRANSVERSALIDADE
E DA INTEGRAÇÃO ENTRE
UNIVERSIDADE E ESCOLA BÁSICA

ÉRICA GRANJEIRO
Profª Titular da UEFS/DCBIO
Coordenadora do NUPEECBIO

PROJETO
GRUPO COLABORATIVO
EM MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO
(GCMEDUC)

FLÁVIA CRISTINA
Profª Titular da UEFS/DEDU
Coordenadora do GCMEDUC
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Aconteceu
V ENGENHARIA E SEU CONTEXTO
Há de se destacar, que
paralelo à SNCT, a
realização da atividade
"V Engenharia e seu
contexto", realizado
entre os dias 22 a 24 de
outubro. O evento foi organizado pelo grupo
PET Engenharias da UEFS. Em sua quinta
edição teve como tema "Formação proﬁssional
frente ao novo campo de trabalho", destacando
os desaﬁos que os/as proﬁssionais formados
em período de pandemia terão que enfrentar
face às atualizações sofridas no campo de
trabalho da área. Para além das mesasredondas, característica das edições
anteriores, a realização de Grupos de
Discussão e Oﬁcinas com temáticas que
dialogaram com o tema proposto, possibilitou
aos participantes a ampliação dos
conhecimentos sobre a formação proﬁssional
nessa conjuntura.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia SNCT, evento anual coordenado nacionalmente
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações - MCTI, realizado durante o mês de
outubro, tem como objetivo socializar com a
sociedade o conhecimento produzido pelas
agências de fomento, espaços cientíﬁcosculturais, instituições de ensino e pesquisa,
sociedades cientíﬁcas, escolas, órgãos
governamentais, empresas de base tecnológica
e demais entidades. Em 2021, o tema central
das discussões foi a "A transversalidade da
ciência, tecnologia e inovações para o planeta",
correspondendo a 18a edição.
Na UEFS, a SNCT aconteceu de 20 a 22 de
outubro de 2021 e teve por ﬁnalidade mobilizar a
população, em especial estudantes do Ensino
Fundamental e Médio da rede pública e privada,
da Região Metropolitana de Feira de Santana,
em torno das ciências, tecnologias e inovações,
bem como fomentar o pensar cientíﬁco e a
popularização da ciência, em especial para
estudantes da Educação Básica e do Ensino
Superior.
Através de uma programação destinada ao
público acadêmico e a sociedade civil, a SNCT
da UEFS, ofereceu, na modalidade virtual,
através dos canais e plataformas digitais de
comunicação, sete mesas-redondas, incluindo
uma de abertura e uma de encerramento, 15
oﬁcinas, três minicursos, além de sete atividades
cujo conteúdo abarcou a programação cultural
do evento. Todo o conteúdo produzido já foi
visualizado por 2.662 pessoas. O leitor do
Boletim PROEX ainda pode acessá-lo no canal
YouTube/PROEXUEFS, além de conferir mais
informações no site www.snct.uefs.br
O evento foi realizado pela PROEX, PPPG,
PROGRAD, Campus Avançado da Chapada
Diamantina (CACD) e Observatório Astronômico
Antares.

OFICINA
V ENGENHARIA E SEU CONTEXTO:
formação proﬁssional frente
ao novo campo de trabalho

INSCRIÇÃO: https://www.even3.com.br/vengenhariaseseucontexto/
INSTRUÇÕES: https://www.instagram.com/p/CVQBnUMAy_W/?utm_medium=copy_link

Ministrantes
Membr@s do PET Engenharias/UEFS
Tutor: Pablo Fica Piras

22 a
24/10
Transmissão
Programação Completa

w.w.w.snct.uefs.br

/proexuefs
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Aconteceu
Trindade/DTEC, foi realizada no dia 4 de
novembro, a mesa-redonda com a mesma
temática, enfatizando esse processo durante a
pandemia. A Pró-Reitora de Extensão da UEFS
foi uma das convidadas da atividade onde
assinalou "a relevância do assunto, bem como a
importância do acolhimento pela instituição
para o processo formativo dos estudantes".
Destacou ainda, os importantes desdobramentos e efeitos do referido projeto na UEFS.
Participaram também, o professor Iron Alves
Pedreira/DEDU e os estudantes de Engenharia
de Computação da UEFS William Oliveira
Soares e Cleylton Almeida da Silva. A mesaredonda foi transmitida pelo canal da PROEX no
YouTube, onde o conteúdo está disponível para
acesso.

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO
PARTICIPA DE ATIVIDADES VIRTUAIS
À CONVITE DE PROGRAMA E
PROJETO DE EXTENSÃO
No dia 21 de outubro, à
convite do Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal da UEFS, a
Pró-Reitora de Extensão da
UEFS participou do
2o Webinar NAF sob o título "Retomada NAF:
Compartilhando Experiências". A atividade foi
promovida pela Rede NAF (um projeto
desenvolvido pela Receita Federal em parceria
com Instituições de Ensino Superior). A
presença da Pró-Reitora de Extensão,
professora Rita Brêda deu-se no intuito de
discutir a Resolução n. 7/2018 que estabelece
as Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira e regimenta o disposto na
Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o
Plano Nacional de Educação. Desse modo, a
professora Rita Brêda ressaltou a experiência
da UEFS no processo de curricularização na
Universidade, exempliﬁcando que através das
boas práticas o NAF-UEFS torna-se uma
vivência salutar da relação ensino-extensão
para os estudantes envolvidos, se
conﬁgurando, desse modo, num grande
programa extensionsita." O Webinar aconteceu
no dia 21 de outubro e está disponível na playlist
do canal da Rede NAF no YouTube. O NAF na
UEFS tem como objetivo oferecer serviços
contábeis e ﬁscais gratuitos para pessoas
físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo e
tem como coordenadora a professora Priscila
Motta Oliveira Ramos.
Com o objetivo de discutir a temática do
engajamento estudantil e apresentar os
resultados do Projeto de Extensão
“Engajamento estudantil: impactos no
desempenho acadêmico de alunos do curso de
Engenharia de Computação da UEFS” que tem
como coordenadora a professora Dra. Rosária

INFORME PIBEX

Durante o trimestre de outubro a dezembro
aconteceu o processo seletivo do PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO PIBEX/UEFS, com a oferta de 215 bolsas,
sendo 182 vagas de livre concorrência para
programas e projetos com Resolução
CONSEPE, com previsão para cadastro de
reserva para os casos de habilitação de
candidatos aprovados, mas não convocados.
As normas para a seleção foram divulgadas no
Edital PIBEX n. 0001/2021. As 33 bolsas
remanescentes são destinadas a programas
especíﬁcos, a saber: 05 (cinco) bolsas para o
Programa PORTAL; 08 (oito) bolsas para o
Programa Incubadora de Iniciativas da
Economia Popular e Solidária - IEPS/UEFS; 10
(dez) bolsas para o Programa Popularização da
Ciência: Observatório Astronômico Antares &
Museu Antares de Ciência e Tecnologia
(OAA/MACT); 10 (dez) bolsas para o Programa
Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI.
Após o referido processo, 16 bolsas de livre
concorrência ﬁcaram vacantes. Desse modo,
um novo Edital foi aberto no mês de fevereiro
para preenchimento das mesmas.
6
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Aconteceu
programas e projetos nas diversas áreas
temáticas da Extensão socializaram suas
vivências e impactos da Extensão nos seus
processos formativos. Foram debatedores os
professores Ms. José Fernando Andrade
C o s t a / D C H F, D r a . S i l v â n i a S a l e s d e
Oliveira/DSAU, Ms. Hélia Lucila Malta/DTEC e
Dra. Vânia Rastelly Sousa/DEXA. As rodas de
conversas se conﬁguraram em apresentações
do vídeo pôster e da participação ao vivo do
bolsista/voluntário, através da plataforma do
StreamYard. Cada sessão teve a duração de
45min.
A modalidade de apresentação de trabalho com
o maior número de adesão se deu através de
vídeos pôsteres, com duração mínima de três
minutos e máxima de cinco minutos. Os vídeos
foram apresentados em sessões temáticas
programadas e exibidas no canal
YouTube/PROEXUEFS, a ﬁm de socializar as
experiências desenvolvidas no seu respectivo
a
plano de trabalho. Durante a 15 Jornada de
Extensão, foram exibidos 172 trabalhos nessa
modalidade, sendo distribuídos nas áreas de
Extensão: Tecnologia (01), Comunicação (02),
Cultura e Artes (11), Direitos Humanos (13),
Economia (02), Educação (49), Meio Ambiente
(09), Saúde (69), Tecnologia e Produção (10) e
Trabalho (06).

15ª JORNADA DE EXTENSÃO
A 15ª Jornada de Extensão da UEFS
aconteceu nos dias 14 e 15 de dezembro, com o
tema "Extensão Universitária no Contexto da
Pandemia: Reinvenções, Aprendizagens e
Perspectivas da Curricularização". A professora
Dra. Olgamir Amancia Ferreira, presidenta do
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das
Instituições Públicas de Educação Superior
Brasileiras (FORPROEX) e decana de
Extensão da UNB, proferiu a conferência de
abertura, quando destacou o papel determinante da curricularização como processo
potencializador da promoção de mais
produções, socializações e criação de novos
espaços da Extensão na universidade, em
especial, na conjuntura pandêmica. A mediação
foi realizada pela professora da UEFS e PróReitoria de Extensão, Dra. Rita de Cassia Brêda
Mascarenhas Lima, que salientou a Jornada de
Extensão como um evento capaz de "oferecer à
comunidade acadêmica outros olhares e
experiências sobre o tema".
A programação do evento contou com quatro
rodas de conversas, tendo como participantes
os bolsistas PIBEX e voluntários de Extensão.
Nessa modalidade de apresentação de
trabalhos, 20 estudantes da graduação da
UEFS, que desenvolvem atividades em

15ª Jornada

de Extensão
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA:
REINVENÇÔES, APRENDIZAGENS E PERSPECTIVAS DA CURRICULARIZAÇÃO
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Aconteceu
PUBLICADO OS ANAIS DA 14ª JORNADA DE EXTENSÃO DA UEFS
Como resultado da 14ª Jornada de Extensão da UEFS, a PROEX publicou, no dia 19 de
novembro, a 2ª edição dos Anais do evento. Sob o formato de resumos expandidos
colecionados no Portal de Periódicos Eletrônicos do Sistema de Bibliotecas (Sisbi UEFS).
O leitor encontrará 49 textos, reunidos nesta coletânea, onde apresentam o trabalho
desenvolvido por bolsistas e voluntários de Extensão, sob a coordenação atenta de seus
orientadores. Na mesma, tem-se um panorama denso das recentes práticas extensionistas,
reaﬁrmando o papel da Universidade em promover o desenvolvimento social, mesmo sob a
conjuntura pandêmica, através da relação dialógica da UEFS com a sociedade. Esta 2ª
edição está dividida nas seguintes áreas temáticas: Cultura (02 submissões); Direitos
Humanos (03 submissões); Educação (18 submissões); Educação e Tecnologia
(03 submissões); Meio Ambiente (01 submissão); Saúde (20 submissões); Tecnologia e
Produção (01 submissão) e Trabalho (01 submissão). Para saber mais conﬁra o link:
http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS. A 14ª edição da Jornada de Extensão da
UEFS reuniu estudantes, servidores técnicos e professores, entre os dias 19 a 23 de outubro
de 2020, num amplo fórum virtual de discussões que tematizou as “Experiências
Extensionistas em Contexto de Pandemia”. O leitor do Boletim pode conferir o conteúdo do
evento no canal da PROEX: http://youtube.com/c/PROEXUEFS.

14ª Jornada

de Extensão
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

19 A 23
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Ambiente faz de conta - Cantinho Brinquedoteca

Profa. Dra. Leomárcia Caﬀé de O. Uzêda
Coordenadora da Brinquedoteca/UEFS

No IV Módulo da UEFS existe um espaço
muito especial! A maioria das pessoas o
conhece como a BRINQUEDOTECA da
UEFS. O Papo Extensão, nesse número, traz
para o leitor do Boletim PROEX, uma
conversa com a professora Dra. Leomárcia
Caﬀé de Oliveira Uzêda/DEDU, coordenadora
do Programa de Extensão Ensinar e
Aprender Brincando: Proposta Alternativa
para a Formação Docente (Brinquedoteca).
Nessa entrevista, a professora Leomárcia
apresentará para nosso leitor qual a
importância social da Brinquedoteca da UEFS
e quais objetivos pretendidos pelo Programa
acerca da indissociabilidade entre o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão, considerando as
especiﬁcidades das ações e atividades
desenvolvidas pelo mesmo.

Camarim - Brinquedoteca

Ambiente faz de conta - Cantinho Brinquedoteca
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2

A primeira pergunta professora
Leomárcia é: o que é e a que se
destina uma Brinquedoteca?

Nesse sentido, qual o papel da
Brinquedoteca no Programa de
Extensão Ensinar e Aprender
Brincando: Proposta Alternativa para a
Formação Docente?

Compreendemos que a Brinquedoteca é um
espaço singular para participação e
protagonismo da criança a partir do brincar
livre e/ou com mediações, se apresenta para
nós, adultas/os, local para contemplação
desta cultura infantil e lúdica, assim como
para produção de conhecimento, partilha de
saberes junto à comunidade que nos cerca,
seja a acadêmica que tem se debruçado
sobre temas como infância, criança,
ludicidade, bem como a comunidade que está
ao seu entorno. A brinquedoteca através do
brincar é um espaço que proporciona
visibilidade das crianças enquanto sujeitos de
direitos, uma vez que historicamente foram, e
por vezes ainda são consideradas como
aquelas que não produzem cultura entre os
pares infantis e nós adultos. No âmbito
universitário, a Brinquedoteca se constitui em
um espaço lúdico, formativo, de envolvimento
direto com a comunidade. Possui ambientes
organizados e planejados com brinquedos
estruturados e não estruturados, jogos
variados, acervo de literatura infantil, entre
outros materiais e recursos que favorecem o
ato de brincar, direito instituído por lei para as
crianças. Esse mesmo espaço pode ser
concebido como lócus de observação,
produção e partilha de conhecimento através
de ações extensionistas e de pesquisa dos
mais variados temas e áreas proﬁssionais. A
brinquedoteca universitária, tomando como
base suas especiﬁcidades e importância, é
um local que intensiﬁca o tripé ensino,
pesquisa e extensão evidenciando o papel da
Universidade frente a sociedade.

A Brinquedoteca está diretamente ligada ao
Departamento de Educação da UEFS e a
princípio foi concebida como um projeto de
extensão. Gradativamente, as ações que
desenvolvia foi assumindo notoriedade na
universidade, em especial, pela possibilidade
de discussão sobre ludicidade, jogos,
brinquedos e brincadeiras, infância e
aspectos que se entrelaçam sobre tais
questões teóricas. É digno de nota que desde
a sua implantação, a Brinquedoteca tem se
constituído como um laboratório onde
docentes e estudantes se dedicam ao estudo
e exploração, valorização do lúdico e
reconhecimento desta área como uma via
importante para formação humana. Cabe
ressaltar que a Brinquedoteca se tornou
programa de extensão através da Resolução
CONSEPE 159/2011 e desde então uma das
intenções é criar ambientes organicamente
articulados entre ensino, pesquisa e
extensão, favorecendo a constituição de
grupos de pesquisa; estudos orientados;
projetos, cursos, oﬁcinas de extensão
tomando a infância, o brincar e a ludicidade
como palavras-chave e as dimensões e
sujeitos que as envolvem como articuladores
destes processos.

Crianças da comunidade externa brincando - ambiente faz de conta
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As atividades desenvolvidas na
Brinquedoteca pretendem garantir um campo
que considera a formação humana e
proﬁssional indissociáveis aos estudantes de
graduação, pós-graduação, docentes e
servidores técnicos-administrativos que
desejem trabalhar com as possíveis temáticas
que emergem deste espaço e das relações
que lá se estabelecem. Entretanto, um dos
seus maiores intentos é garantir a devida
vinculação entre a comunidade interna da
UEFS com a comunidade local e regional nos
seus diversos segmentos, fortalecendo
assim, seu importante papel de articulação
entre o ensino, pesquisa e extensão.

3

Quais os objetivos do Programa?
Quem participa da equipe e como se
dá a inserção de novos componentes?
A Equipe técnico-pedagógica que compõe a
Brinquedoteca faz parte da história deste
espaço desde a sua implantação. Desse
modo, o programa também foi coordenado
por docentes do DEDU ainda enquanto
projeto e, posteriormente, enquanto
programa de extensão. Além das/dos
docentes do DEDU e de outros
departamentos, a brinquedoteca contou com
participação voluntária de estudantes, em
seguida com estudantes bolsistas,
professoras da educação básica, entre outras
pessoas que se interessavam pelo trabalho
desenvolvido. Cada uma dessas pessoas
deixou sua marca e contribuiu para
constituição do que esse espaço signiﬁca
para UEFS. Atualmente temos uma equipe
composta pela coordenação do programa,
por duas proﬁssionais que são servidoras
técnicas-administrativas da UEFS, por
bolsistas Pibex/Proex; docentes do DEDU e
de outros departamentos, docentes da
educação básica que participam de ações
extensionistas. A inserção dos bolsistas, por
exemplo, se dá pela seleção pública realizada
pela PROEX/UEFS, mas também dialogamos
com estudantes que queiram ser voluntários
no programa. Quanto as/aos docentes,
servidores técnicos-administrativos,
proﬁssionais da educação básica que
desenvolvem projetos de extensão, cursos,
oﬁcinas, ou que não desenvolvem, mas têm
interesse, a Brinquedoteca está sempre
aberta ao diálogo e almeja por essa
interlocução e propagação de alguns de seus
objetivos a saber: promover a formação
humana e desenvolvimento das crianças
que frequentam o espaço, através da
ampliação

5

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?
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de uma cultura lúdica, fortalecendo a
concepção da Brinquedoteca enquanto
ambiente formativo, lúdico, de ensino,
pesquisa e extensão para estudantes,
docentes e comunidade externa da UEFS;
contribuir para a formação acadêmica de
estudantes dos cursos de graduação, pósgraduação da UEFS, possibilitando a
interlocução entre teoria e prática;
proporcionar um espaço de pesquisa
sobre a infância, criança, ludicidade e a
formação humana das crianças; promover
cursos, oﬁcinas para a formação
continuada de professoras/es da
educação básica, docentes e estudantes
da UEFS; estabelecer intercâmbio com
diferentes instituições que para promoção
de estudos, pesquisas, ações extensionistas e a divulgação de temas que
envolvem os objetivos do programa.

aberta às crianças da comunidade. o
atendimento é feito sempre com
agendamento prévio por telefone ou por
e-mail: brinquedoteca@uefs.br, podendo ser
esporádico ou ﬁxo. No caso deste último, o
agendamento só poderá ser de dois turnos na
mesma semana. Para fazer o agendamento é
necessário cadastrar/registrar a criança
presencialmente na brinquedoteca. Esse
registro é feito pela equipe da brinquedoteca
através de uma ﬁcha de adesão que se tornou
necessária para organização e melhor
distribuição do número de crianças no
ambiente. Também acolhemos instituições de
ensino cujo agendamento é realizado pela
direção, coordenação da escola ou pela
professora/professor da turma, a partir de
contato telefônico, e-mail ou presencial.
Também acolhemos na brinquedoteca
instituições de educação não formais que
possuam projetos e programas voltados a
faixa etária atendida pela brinquedoteca.
Docentes e estudantes da UEFS ou de outras
instituições também podem fazer uso do
espaço para observações, registros de
pesquisa, realização de atividades
previamente agendadas e combinadas com a
equipe pedagógica, pois possuímos uma sala
de observação com espelho unidirecional
para estes ﬁns. O contato com as crianças
para ﬁns de atividade acadêmica só é
permitido após diálogo e autorização prévia
da equipe da brinquedoteca que considera
alguns protocolos para tais questões.

4

Como a comunidade acadêmica e a
comunidade externa podem usufruir
desse espaço? Conta para nós
quais os público(s) atendido(s) na
Brinquedoteca.
A Brinquedoteca/UEFS tem como públicoalvo crianças de 1 a 10 anos de idade;
estudantes da graduação e pós-graduação,
docentes da UEFS e Educação básica,
comunidade externa que se interessa pelas
ações desenvolvidas neste espaço.
Funciona de segunda a sexta-feira, nos
turnos matutino e vespertino, com o
atendimento organizado para acolhimento ao
público da seguinte forma: as segundas-feiras
destinamos os turnos para grupo de estudos,
reuniões da equipe pedagógica e bolsistas
para avaliação do trabalho, planejamento e
produção de material, organização do
espaço, entre outras atividades formativas.
Quanto ao atendimento do público infantil, de
terça à sexta-feira, a brinquedoteca está
12
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eventos que têm ligação com os ﬁns do
programa. A Brinquedoteca possibilita,
também, a observação e construção de
elementos importantes para formação
continuada de docentes já em exercício
proﬁssional, estudantes da graduação, e para
aquelas/es que se interessam pelas
pesquisas relacionadas as variadas
dimensões que envolvem a infância e o direito
ao brincar desta categoria social.

5

Para as crianças e estudantes
da UEFS que participam das
ações/atividades da Brinquedoteca,
quais oportunidades/vivências lhes são
apresentadas?
A Brinquedoteca cria possibilidades e
evidencia a necessidade de discussão sobre
a infância e ludicidade quando acolhe e insere
as crianças no espaço universitário, uma vez
que são sujeitos de direitos e protagonistas
nestes espaços lúdicos. Reaﬁrma-se então,
que a Brinquedoteca da UEFS é um espaço
de formação humana, de aprofundamento e
divulgação da cultura lúdica, que é referência
para outras instituições e proﬁssionais de
diversas áreas, que potencializa estudos e
ações interdisciplinares no âmbito da
Universidade Estadual de Feira de Santana,
buscando fortalecer e assentar o diálogo
entre ensino, pesquisa e extensão. É um
espaço que apesar de pequeno e precisar de
algumas reformulações para ampliar número
de atendimentos de seus usuários, se
organiza de forma acolhedora para receber a
comunidade. Na brinquedoteca há uma
variedade de ambientes para as crianças
como o espaço do faz de conta, espaço de
representação com camarim, espelhos,
fantasias, chapéus, adereços, bijuterias e
maquilagem, roupas e sapatos para brincar e
representar o mundo que as cerca; espaço de
leitura; espaço dos jogos de construção com
tapetes para a montagem de quebracabeças, peças de encaixe, blocos lógicos,
sucatas e outros; espaço dos jogos de regras;
área externa (espaço aberto) para
brincadeiras livres e/ou dirigidas; materiais
recicláveis que se transformam em
brinquedos e outros objetos nas mãos das
crianças; estantes de brinquedos. Além disso,
planejamos e realizamos oﬁcinas, cursos,
13
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6

Durante o trabalho remoto, como a
equipe do Programa manteve suas
ações/atividades em desenvolvimento e quais as inovações geradas a
partir do trabalho virtual?
A Covid-19 durante os dois últimos anos nos
colocou diante de inúmeros desaﬁos e das
mais diversas ordens. Tornou-se imprescindível descobrir maneiras de lidar com o
isolamento social e assim alterarmos nosso
cotidiano na esfera da vida privada e pública.
As crianças, aqui apreendidas como sujeitos
históricos e de direitos sociais, não estiveram
de fora deste conﬂito mundial e foram tocadas
com os desdobramentos de um desenho
social de desigualdades causado pelo cenário
da pandemia. A Brinquedoteca que sempre
desenvolveu suas ações presencialmente e
tem como um de seus ﬁns a interação social,
passou por muitos desaﬁos e dilemas, mas
precisou alterar e buscou adaptar formas para
manter suas atividades. A equipe pedagógica
da Brinquedoteca passou a realizar, de forma
remota, atividades lúdicas junto a crianças que
voluntariamente desejavam participar destes
momentos, mas considerando critérios como:
desejo e aceite das crianças para participar
dos encontros; autorização prévia e assinada
pelos responsáveis; presença e acompanhamento de uma/um responsável pela
criança durante as ações desenvolvidas. Além
desta ação, mantivemos diálogo com a
comunidade interna e externa à brinquedoteca
através das publicações nas redes sociais
como Facebook: /brinquedoteca da uefs e
Instagram: @brinquedoteca.uefs alcançando
um público maior e diversiﬁcado, demos
continuidade ao grupo de estudo da
brinquedoteca com participação de
professoras da educação básica, bem como
ex-bolsistas da Brinquedoteca e outras
proﬁssionais interessadas pelas temáticas.
14
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da comunidade que nos cerca criando ações
que fortaleçam esse elo de maneira
interdisciplinar, educativa, crítica, política e
humana. Que a Brinquedoteca da UEFS
possa ser espaço de fomento da cultura
lúdica, formativo, de construção de
conhecimento e reconhecido pela sua
importância e função social para universidade
e outros setores da sociedade.

7

Vislumbra-se o retorno das
atividades presenciais no mês de
março de 2022, encerrando a nossa
entrevista, quais perspectivas o
Programa, através da equipe, projeta para
o período “pós-pandemia”?
Com o isolamento social causado pela Covid19 evidenciou-se que a infância carece ser
pensada em suas diversidades; as crianças,
sujeitos de direitos, necessitam ser escutadas
acerca do que sentem e compreendem sobre
tudo aquilo que viveram e vivem no cenário da
pandemia, até porque ainda convivemos no
Brasil com uma crise política e sanitária e os
desaﬁos advindos destas. É indispensável ter
ciência, aprofundar estudos, desenvolver
ações e lutar pelos direitos das crianças, entre
eles o de brincar. E a Brinquedoteca se
constitui no espaço em que atividades
voltadas para esse debate podem ser
desenvolvidas, potencializadas e garantidas.
É espaço de construção de conhecimento,
produção de cultura, arte, de interrelações
sociais e por isso político, próprio para as mais
variadas aprendizagens. Embora saibamos
que a universidade pública sofra com a
escassez de recursos, precarização do
trabalho e aumento de demandas de seus
servidores, assim como precisa de atenção de
vários setores da sociedade, para esse
momento que vivemos e pensando
prospectivamente, almejamos que as
experiências vividas durante esse cenário
pandêmico nos façam reﬂetir e reconsiderar
concepções da vida privada e pública. Tornase indispensável preservar e lutar pela
universidade pública evidenciando sua
potência para a sociedade.Cabe lembrar que
não dá para caminhar só em meio a tantos
desaﬁos. Coletivamente podemos mais.
Enquanto programa de extensão a
perspectiva é nos aproximarmos ainda mais

BRINQUEDOTECA DA UEFS
Fonte: www.canva.com/design
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@brinquedoteca.uefs
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