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APRESENTAÇÃO
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APRESENTAÇÃO
Com a suspensão das atividades presenciais no Campus universitário, desde o dia
20 de março de 2020, devido ao contexto de contágio pelo Novo Coronavírus, medidas de
prevenção foram adotadas pela Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS para
enfrentamento à pandemia da COVID-19. Nessa conjuntura, muitas atividades de Extensão
precisaram adaptar sua comunicação/relação com a comunidade interna e externa, a fim de
manter o diálogo com o público atendido pelas mesmas. Através de canais virtuais e da
realização

do

trabalho

remoto,

serviços,

informações

e

atividades

acadêmicas

extensionistas foram ajustadas no sentido de dar continuidade aos Programas, Projetos,
Cursos e Eventos cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão/PROEX.
Nesse sentido, a PROEX apoiou, sistematicamente,as ações/atividades de docentes,
discentes e técnicos universitários durante o ano de 2020, bem como socializou a produção
acadêmica extensionista nas suas mídias oficiais, a exemplo da página www.proex.uefs.br,
além de institucionalizar novos canais de comunicação social com o objetivo de informar à
comunidade o trabalho desenvolvido no âmbito da Extensão universitária, envolvendo todas
as áreas temáticas: Cultura, Direitos Humanos, Educação, Educação e Tecnologia, Meio
Ambiente, Saúde, Saúde e Trabalho, Tecnologia, Tecnologia e Produção e Trabalho.
Em tempo, salientamos que esse contexto de pandemia potencializou o conceito de
Extensão na UEFS que o preceitua como um processo interdisciplinar, educativo, técnicocientífico e político que promove a interação transformadora entre a Universidade e outros
setores da sociedade, dentro do princípio constitucional da indissociabilidade com o Ensino
e a Pesquisa, quando manteve aberto os canais de comunicação da universidade com a
comunidade, nesse novo cenário, prioritariamente por meio virtual. Esta interação visa o
desenvolvimento mútuo e estabelece a troca de saberes, e tem como consequências a
produção do conhecimento, resultante do confronto com as realidades nacional e regional, a
democratização do conhecimento acadêmico ea participação efetiva de comunidades na
atuação e na produção do conhecimento científico. (Resolução CONSEPE 127/2020).
O presente relatório compreende o exercício de 2020. Este documento registra as
ações/atividades no campo da Extensão universitária no primeiro ano de trabalho remoto,
apresentando os principais resultados alcançados, além de informações acerca das
experiências e aprendizagens praticadas e que, por sua vez, possibilitaram o fortalecimento
da Extensão universitária na UEFS, mesmo em um cenário complexo provocado pela
pandemia da COVID-19.
Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão
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POLÍTICA DE
GESTÃO
Dimensão 1

DIMENSÃO 1 - POLÍTICAS DE GESTÃO


Garantia da qualidade na Extensão;



Estrutura organizacional de suporte à Extensão Universitária;



Valorização da prática extensionista como critério de promoção na carreira.
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GARANTIA DA QUALIDADE NA EXTENSÃO
Os princípios norteadores da Política de Gestão de Extensão da UEFS são
fundamentos para a garantia da sua qualidade. Desse modo, a partir destes que assume um
papel mediador entre o conhecimento científico e o saber popular e, nessa ação contribui
para o fortalecimento da relação dialógica de saberes, estabelece uma comunicação cultural
entre a UEFS e a sociedade. Tais princípios consistem em:
1.

Promover o “Diálogo entre saberes (popular e acadêmico)”;

2.

Defender a “Autonomia e emancipação”;

3.

Trabalhar pelo “Fortalecimento das instâncias acadêmicas (departamentos,

colegiados de curso, comitês e Câmara de Extensão)”;
4.

Incentivar e difundir a “Ampliação e qualificação da iniciação da Extensão;

propor, discutir e aprovar com os fóruns internos da Universidade”;
5.

Institucionalização da Extensão (regimentos e normatizações);

6.

Fomentar a “Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão”;

7.

Difundir o “Pluralismo e diversidade cultural”.

Desse modo, a PROEX/UEFS numa postura de reação e enfrentamento à pandemia
do Novo Coranavírus, em 2020, continuou a promover e difundir a Extensão universitária
através dos Programas, Projetos, Cursos e Eventos, além de atuar em parceria com
unidades da Universidade e com instituições e entidades locais e estaduais no
desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento de demandas sociais.
A PROEX/UEFS objetivando sensibilizar e mobilizar a comunidade interna e externa
para um “fazer universitário” que responda ao desafio de uma Extensão universitária
qualificada a assumir a vanguarda da discussão sobre o papel da Universidade pública e
comprometida com a formação profissional de indivíduos capazes de questionar a sua
própria realidade e por meio de uma postura crítica desejam uma sociedade mais humana,
atuou sistematicamente em 2020.

10

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE SUPORTE
À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Em 2020, numa conexão integrativa com novas formas de diálogo entre a
Universidade e a sociedade e, consequentemente, de acesso aos resultados dos
Programas, Projetos, Cursos e Eventos a partir da necessidade do uso de tecnologias
digitais de informação e comunicação realizados no âmbito da PROEX, na modalidade do
trabalho remoto, socializados em ambientes virtuais, promoveram, também, através desta
forma, a democratização da ciência, bem como se constituiu em instrumento de
aproximação com outros indivíduos e realidades.As ações/atividades extensionistas a partir
da relação dialógica com a comunidade externa viabilizou a intermediação do conhecimento
científico e do saber popular, associada à indissociabilidade da Extensão com o Ensino e a
Pesquisa.
O enfrentamento da pandemia da COVID – 19 desencadeou novos processos frente
ao trabalho remoto. O posicionamento a estes desafios impôs medidas no sentido de atuar
no acompanhamento, atendimento e divulgação das ações/atividades realizadas na
Extensão da UEFS. Assim, a PROEX formatou instrumentos institucionais a fim de adequar
a

estrutura

organizacional

de

suporte

aos

extensionistas

na

continuidade

do

desenvolvimento de Programas, Projetos, Cursos e Eventos conforme são descritos a
seguir:
1. FALE CONOSCO: com o objetivo de continuar o acolhimento e o atendimento
das demandas da comunidade acadêmica no período de isolamento social e
trabalho remoto foi criado o FALE CONOSCO. Está hospedado na página
www.proex.uefs.br, a fim de facilitar a comunicação entre os extensionistas e
a PROEX. Através deste canal, diversas dúvidas de professores, estudantes
e técnicos universitários da UEFS e comunidade em geral podem ser
registradas para imediato esclarecimento.
2. Portal Covid Uefs (www.portalcovid.uefs.br), criado através da atuação
conjunta das Assessorias de Comunicação (Ascom) e Assessoria Especial de
Informática (AEI) da UEFS, se configura numa iniciativa cujo objetivo é reunir
em um só site, informações sobre eventos, informes administrativos e
acadêmicos que atuam e/ou exerçam qualquer tipo de relação com o
contexto da pandemia do Novo Coronavírus. A comunidade universitária tem
desenvolvido uma série de iniciativas educacionais, científicas e lúdicas,
durante este período de isolamento social. A PROEX, através dos agentes
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extensionistas, tem promovido uma série de atividades, desde a produção de
vídeos e podcasts, cartilhas, manuais e folders; além da realização de mesasredondas, seminários, simpósios e oferta de cursos, treinamentos e oficinas,
todos disponibilizados, gratuitamente e virtualmente, para a sociedade. Tais
ações/atividades se inserem nas diversas áreas de atuação da Extensão
universitária. A partir dos menus "EVENTOS" e "VÍDEOS", a comunidade
universitária e a sociedade têm acesso à produção acadêmica de forma
rápida, objetiva e segura. A PROEX também é promotora da alimentação do
referido Portal, com a inclusão das atividades desenvolvidas no âmbito da
Extensão universitária.
3. Atualização diária da página www.proex.uefs.br.
4. PROEX Virtual: a Pró-Reitoria manteve seu diálogo com a sociedade no
campo da virtualidade.Para a realização de atividades a serem ofertadas em
tempo real, a Pró-Reitoria criou dois canais oficiais no YouTube, quais sejam:
PROEX Oficial que possui 1.740 inscritos e FLIFS Oficial, com mais de 3 mil
inscritos. Há de registrar que o número de inscritos se constituem em
seguidores orgânicos (seguidores reais, ou seja, pessoas que, além de
realmente existirem, se interessaram e foram atraídas para os referidos
canais de acordo a disposição e envolvimento pela tipologia do conteúdo
oferecido). Além de transmitir “ao vivo” as atividades extensionistas, garante a
interação com o público participante durante a realização das mesmas por
meio dos chats. Faz-se necessário mencionar que a partir da criação dos
canais, deu-se origem a um banco digital de material áudio visual da
produção acadêmica extensionista na UEFS. Por fim, intensificou-se o uso de
mídias sociais/digitais, como o WhatsApp, Direct do Instagram e Facebook, e
os e-mails institucionais.
5. Boletim PROEX: resultante do contexto da pandemia da COVID-19, o Boletim
Informativo PROEX passou por uma reformulação editorial. Anteriormente
publicado mensalmente, limitava-se à publicação de dados sobre a
atualização dos números de Programas, Projetos, Cursos e Eventos. A partir
do segundo trimestre de 2020, com a realização do trabalho remoto, a
PROEX imbuída do desejo de ampliar os instrumentos de comunicação e
visibilidade da Extensão na UEFS, o reconfigurou para uma publicação
digital, com periodicidade trimestral, publicizando de forma sistemática a
atuação dos extensionistas junto às comunidades interna e externa. Desse
modo, o Boletim PROEX possui como objetivo difundir, informar, divulgar e
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promover a prática extensionista da nossa Universidade. Foram publicados,
em 2020, três números do referido Boletim com acesso na página
www.proex.uefs.br.
6. Atividades Complementares: fez-se necessário estabelecer procedimentos
para tramitação, credenciamento, acompanhamento e descredenciamento de
atividades desenvolvidas com o caráter voltado à conjuntura pandêmica.As
Atividades Complementares foram descritas dentro da tipologia de ação para
o período do trabalho remoto compreendidas no âmbito da Extensão
universitária da UEFS, vislumbrando a modalidade virtual. Desse modo, a
Instrução Normativa 01/2020 orienta a realização de cursos, minicursos,
oficinas, seminários e grupos de discussão com carga horária mínima de 15
horas.
7. Programa Institucional de Bolsas de Extensão-PIBEX: ampliação no número
de bolsas PIBEX, de 180 para 230.
8. Suspensão/adiamento da Feira do Semiárido, que seria realizada em maio de
2020;
9. Eventos institucionais (internos e externos): realização na modalidade virtual
dos eventos: FLIFS Virtual – Edição Especial, 14ª Jornada de Extensão e
XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;
10. Inovação da FLIFS com a ação formativa do Seminário FLIFS.

Plano Básico de Divulgação Virtual
Nesse contexto pandêmico, fez-se necessário planejar a promoção e divulgação das
ações/atividades da PROEX a partir dos parâmetros de utilização do ambiente virtual. Para
isso,

inicialmente,

optou-se

por

(proext@uefs.br;ppc.proex@uefs.br;

intensificar

o

uso

dos

pibex.proex@uefs.br;

e-mails

institucionais

grafica.proex@uefs.br;

boletim.proex@uefs.br), convertendo, inclusive alguns já existentes para o endereço
eletrônico @uefs.br, a exemplo do e-mail da FLIFS passando a ser institucional
flifsoficial@uefs.br, vislumbrando o processo de identificação dos mesmos através da
comunicação especializada acerca dos assuntos tratados em cada um deles.
O objetivo do planejamento de comunicação perspectivou, inicialmente, o público
interno, ou seja, a comunidade acadêmica e, em seguida, ampliou para a região de Feira de
Santana e depois o ciberespaço, fazendo com que estas duas segmentações de público
participassem das suas atividades.
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Merece registro que dessa mudança, outras ações foram decorridas ao que tange à
configuração dos Eventos institucionais (internos e externos) coordenados pela PROEX,
notadamente, FLIFS Virtual, Seminário FLIFS, 14aJornada de Extensão e XVII Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, conforme se lê a seguir:
1. A arte de cada ação/evento foi adaptada para conteúdo divulgação DIGITAL,
veiculada no site institucional da www.uefs.br e na página www.proex.uefs.br,
além do site da FLIFS e respectivos sites das entidades organizadoras.
2. CABEÇALHO DE E-MAIL: utilizado em todos os e-mails enviados pelos
endereços eletrônicos institucionais, seja com conteúdo de divulgação e/ou
correspondências oficiais;
3. E-MAIL: mensagens enviadas para os contatos, bem como para veículos de
comunicação, divulgando, continuamente, até a data de realização dos
eventos.
Como segunda etapa da divulgação das ações/atividades virtuais e da sua
identidade visual, foram criados os canais do YouTube: PROEX e FLIFS Oficial, com os
seguintes links: www.youtube.com/proexuefs,www.youtube.com/flifsoficial, que em 24 horas
atingiram, cada um, a marca de 1.000 inscritos,através da replicação de solicitação de
inscrições no mesmo através do WhatsApp, iniciado nos grupos dos servidores da PROEX e
demais grupos vinculados aos eventos. O objetivo de cada canal, obviamente, é veicular
transmissões ‘ao vivo’ e/ou vídeos gravados, referentes ao conteúdo relacionado às
ações/atividades da PROEX, bem como da FLIFS, como as Campanhas das Memórias
Literárias e do Seminário FLIFS.

Criação do site FLIFS
Devido à especificidade do cenário pandêmico, a necessidade de um site se colocou
como condição sine qua non para a participação do público e outros interessados. Desse
modo, além do site institucional da Universidade e da página da PROEX, foi necessário criar
um site específico para a FLIFS Virtual – Edição Especial, a fim de abrigar todas as
informações do evento,a saber: programação, chamadas públicas para inscrições como:
expositores, lançamentos de livros etc. Além de conteúdo de reportagens, galeria de fotos e
vídeos sobre edições anteriores. Também nesse site os links para os perfis das redes
sociais como Facebook, Instagram; Canal FLIFS Oficial no YouTube, além de e-mails e
telefones foram, cuidadosamente, disponibilizados a fim de direcionar o público a participar
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das atividades propostas. Assim, sob o acompanhamento da equipe da PROEX, foi
desenvolvido pela Assessoria de Informática da UEFS (AEI)o site www.flifsoficial.uefs.br.
É um site rápido e de fácil acesso, dotado de chat para interação com os seus
usuários, bem como, relacionado aos conteúdos referentes a notícias e elementos
(in)formativos culturais, pronto para receber tecnologias de comunicação, como vídeos
streaming, podcasts e galerias de imagens, e mosaico cultural, com postagens
diversificadas,se configurando como mais um resultado/produto a ser utilizado em outras
edições da FLIFS.

Redes Sociais
Encontrar novas formas de relacionar-se com o público por meio das redes sociais
foi outro desafio encontrado. Merece nota que,a FLIFS e PROEX já possuíam perfis no
Facebook e no Instagram, respectivamente, criados em 2015 e 2016. Contudo, a forma de
utilização era pontual, sem uma perspectiva de produção de conteúdo. Com o desenrolar do
trabalho remoto e a necessidade de realização de ações/atividades virtuais, essas redes
sociais passaram a ter papel fundamental na aproximação da comunidade acadêmica e
público externo, utilizando os mesmos como estratégias na divulgação e promoção da
Extensão universitária, haja vista serem importantes vetores de acompanhamento das
ações/atividades da PROEX e da interação com o público.
Um plano de ação direcionado à produção de conteúdo específico a ser divulgado
nestes canais, a partir de novas formas de interação e linguagens próprias foram estudadas
para esta finalidade, na busca de maior engajamento e mais seguidores.Assim, foram
construídas páginas específicas em outras plataformas de busca de informação, bem como
produção de conteúdo acerca das temáticas de atuação da PROEX, conforme descritas
abaixo:
1. Intensificação de postagens, com cronograma semanal para cada tipo de conteúdo
no Instagram e Facebook;
2. Divulgação intensiva através de cards relativos às temáticas e divulgação de ações,
atividades e eventos.
3. Produção, promoção e divulgação de campanhas, com veiculação de vídeos
enviados pela comunidade e convidados. Merecem registro as duas (02) campanhas
de memórias da FLIFS, uma direcionada a Memórias Literárias da FLIFS, onde cinco
dos vídeos foram produzidos e editados em parceira com a TV Olhos D'Água,
também responsável pela criação da vinheta oficial que foi utilizada em diversos
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momentos e atividades da FLIFS Virtual; a outra campanha, Memórias da FLIFS Transeuntes, ganhou outra roupagem. No total a Comissão Organizadora, recebeu
65 vídeos, todos veiculados nas redes sociais e depositados na playlist do canal do
YouTube desde o dia 15 de julho de 2020. Sendo que após a realização da FLIFS
Virtual, os vídeos continuaram a ser veiculados (etapa iniciada no dia 09 de
novembro), buscando despertar e manter o interesse da comunidade para a próxima
edição, em 2021.
4. Sorteio de livros, durante a realização da FLIFS Virtual – Edição Especial: foram
realizados dois (02)sorteios com kits de livros no Instagram. Os livros foram doados
pela Livraria Atlântica, Livraria da UFES, professora da UEFS e Coordenadora Geral
da FLIFS Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima e a servidora da UEFS e
integrante da Comissão Organizadora da FLIFS Andréia Borges Andrade.O primeiro
sorteio obteve 1.199 comentários, sendo contemplado um estudante de Agronomia
da UEFS e o segundo com 1.206 comentários, contemplando uma pessoa residente
na cidade de Contagem,estado de Minas Gerais;
5. Produção de material de comunicação visual para os perfis oficiais das mídias
digitais. Ver Tabela 1- Total de Produção Visual (cards).
a. Divulgação periódica dos cards individuais nas redes sociais da FLIFS e
PROEX (Instagram e Facebook);
b. Envio sistemático de releases aos veículos de comunicação para divulgar e
informar à população acerca das atividades para que disseminassem as
informações em jornais, revistas, sites e outros meios;
Tabela 1 - Total Produção Visual (cards)

TEMA

TOTAL

Cards de Datas Comemorativas (Calendário FLIFS)

21

Cards de Divulgação PROEX

41

Cards Seminário FLIFS Virtual

66

Fundo de tela para YouTube do Seminário FLIFS Virtual

9

Cards FLIFS Virtual - Edição Especial

73

Fundo de tela para YouTube do FLIFS Virtual - Edição Especial

49

Cards Campanha de Memórias da FLIFS

08

Cards Campanha promocional sorteio de livros

02

Cards Campanha de Divulgação dos Canais da FLIFS

15

TOTAL

284

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

6. Apoio Cultural Grupo Lomes de Comunicação de Feira de Santana. A FLIFS,
habitualmente, tem o apoio dos meios de comunicação local por meio de entrevistas
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e destaques nos noticiários, informando a respeito da data e local de sua realização.
Contudo, em 2020, a parceria com o Grupo Lomes de Comunicação de Feira de
Santana por meio das rádios Jovem Pan FM Feira de Santana(FM 100,9 MHz),
Rádio Globo Feira de Santana(FM 90,5 MHz), TransBrasil FM Feira de Santana(FM
99,5 MHz) foi considerado de grande relevância para ampliar a divulgação da FLIFS
Virtual – Edição Especial.
Merece nota que, a Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS possui uma
tv universitária, TV Olhos D'Água, e a Assessoria de Comunicação, responsáveis pela
comunicação social da Universidade. Colaboradores, estes dois setores da UEFS,
participaram pontualmente das comissões organizadoras de eventos, prestando apoio, bem
como o atendimento às demandas da PROEX.
Outra estratégia utilizada a fim de solicitar apoio na divulgação da programação dos
eventos (FLIFS Virtual – Edição Especial e XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia –
SNCT) foi a realização de parcerias. Desse modo, com o Núcleo Territorial de
Educação/NTE-19 e a Secretaria de Educação do Município/SEDUC, convidando os alunos
e professores da Educação Básica a participarem dos eventos realizados. O retorno foi
satisfatório, pois vários professores, além de inscritos como ouvintes nas atividades,
também enviaram propostas de oficinas, avaliadas e aprovadas pelas comissões
organizadoras. Por exemplo, na XVII SNCT, diferente dos anos anteriores, em 2020 o
número de participantes nas oficinas foi maior, especialmente em relação ao número alunos
inscritos oriundos das Redes Municipal e Estadual, professores e comunidade em geral.
Esse mesmo público também participou das palestras, mesas de debates, além de visitarem
as exposições virtuais.
A participação de

estudantes, professores e comunidade em geral, que

acompanharam as atividades realizadas na modalidade virtual, especialmente, durante os
eventos mencionados, além de oportunizar que estudantes de graduação da UEFS
vivenciassem a Extensão universitária a partir da perspectiva da indissociabilidade com o
Ensino e a Pesquisa fortaleceram o diálogo com a sociedade.
Assim, a finalidade do Plano Básico de Divulgação Virtual foi atender aos objetivos
do planejamento de comunicação para o exercício 2020. Destacam-se as principais ações
realizadas, vinculadas à adaptação para a execução da FLIFS numa modalidade baseada
nas plataformas digitais, conferindo ao referindo evento uma edição especial. Isso exigiu da
Comissão Organizadora, notadamente, da Comissão de Divulgação e Mobilização, voltar-se
para a necessidade de compreensão do ciberespaço. Merece nota que, ao uso da
tecnologia adequada foi o grande desafio a ser superado e, por sua vez, impôs novos
conhecimentos e aprendizados.
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VALORIZAÇÃO DA PRÁTICA EXTENSIONISTA
COMO CRITÉRIO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA
A regulamentação da Curricularização da Extensão Universitária na UEFS é
normatizado pela Resolução CONSEPE n. 129/2019. No referido documento, “as atividades
de Extensão são organizadas a partir do Componente Curricular denominado Unidade
Curricular de Extensão – UCE e/ou Atividades Pedagógicas – EXT em Componentes
Curriculares do Curso de Graduação.” O Capítulo II – Da Organização Curricular da
Extensão, em seu Art. 2, parágrafo único, determina que a “Carga Horária total das
atividades de extensão deverá ser distribuída em, no mínimo, três semestres letivos, não
necessariamente consecutivos.” Para que as atividades sejam ofertadas, as mesmas,
possuem duas modalidades, quais sejam “1. Vinculação com Programas e/ou Projetos
Institucionalizados na Pró-Reitoria de Extensão da UEFS; e 2. Proposição e Execução da
Ação Extensionista, por um grupo de alunos com professor orientador, com início e término
no semestre em execução.” (Cap. II, Art. 4o).
Assim, no Capítulo IV, Art. 14 e 15, regulamenta que a carga horária destinada aos
docentes para o desempenho nas UCE será computada no Plano Individual de Trabalho e
como Atividade de Extensão nas EXT será também somada no mesmo PIT como Atividade
de Ensino.

Dimensão 2

INFRAESTRUTURA
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DIMENSÃO 2 - INFRAESTRUTURA


Estrutura de pessoal nos órgãos/setores de gestão da Extensão;



Sistemas informatizados de apoio à Extensão.
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ESTRUTURA DE PESSOAL NOS ÓRGÃOS/SETORES
DE GESTÃO DA EXTENSÃO
A estrutura organizacional da PROEX - UEFS é formada por uma Pró-Reitora, dois
Coordenadores de Extensão, seis analistas universitários (duas historiadoras, uma
pedagoga, uma administradora, dois economistas),quatro técnicos universitários (uma
contadora, uma assistente social, duas com formação em Letras, sendo uma delas,
também, designer gráfico) e um auxiliar técnico, matemático.A estrutura da unidade é
composta por duas coordenações que se dividem na gestão de assuntos relacionados aos
Programas, Projetos e Bolsas e a outra que trata de Eventos, assistidos por uma secretaria.
Também atuam na condução dos trabalhos relacionados à Extensão na UEFS, a
Câmara de Extensão do CONSEPE, composta por representantes docentes dos nove
Departamentos, que nas unidades departamentais assumem a função de Coordenadores de
Extensão.
O Programa Institucional de Bolsa de Extensão-PIBEX é gerido por um Comitê
Interno de Bolsa Extensão-CIBEX, presidido pela Pró-Reitora de Extensão e constituído por
um(a) Coordenador(a) de Extensão da PROEX e dois (02) professores indicados por cada
departamento, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual período.
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SISTEMAS INFORMATIZADOS DE APOIO À EXTENSÃO
As ferramentas operacionais utilizadas pela PROEX/UEFS são os sistemas de
informação listados a seguir:
a) Governamental: Sei, Siconv, Sigpet, Sigproj.
b) Institucional:

Sitiens,

Labore,

Plataforma

de

Programas

e

Projetos

(Google).Plataforma Certificados (Google);
c) Digital: para o desenvolvimento das atividades virtuais, a PROEX utiliza o
StreamYard a fim de transmitir ‘ao vivo” eventos, atividades e ações
realizados durante 2020.
Para divulgação das ações extensionistas, a PROEX utilizou o site da UEFS
www.uefs.br,

a

página

oficial

www.proex.uefs.br,

as

redes

sociais:

Facebook

(www.facebook.com/proex.uefs), o Instagram (@proex.uefs) e o canal do YouTube
(www.youtube.com/proexuefs) e o canal FLIFS Oficial (www.youtube/flifsoficial). Para
demais ações internas, o Google Meet foi a plataforma prioritariamente utilizada, que reuniu
a equipe da PROEX e em outros momentos, comunidade externa, para tratar de assuntos
internos à Pró-Reitoria e/ou instituição e também de assuntos relacionados aos eventos
FLIFS - Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de Santana e Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia que são eventos que contam com parceiros externos.
Com a pandemia em 2020, as atividades extensionistas promoveram diversos
encontros virtuais, entre cursos, seminários, oficinas, lives, webinar; ciclo de debates, entre
outros, sobre os mais diversos assuntos com o objetivo de socializar junto às comunidades
acadêmica e externa a prática extensionista, extrapolando as barreiras no espaço do mundo
digital.
Em virtude do ano atípico, não foram realizadas viagens de campo e com isto não
houve solicitações de passagens ou hospedagens, apenas foi atendida a solicitação de 150
pastas e canetas, para o evento Faça Mais com suas Redes, realizado em janeiro de 2020,
período anterior ao isolamento social, ver Tabela 2.

Tabela 2–Síntese das Despesas nos Eventos - JANEIRO/2020
MATERIAL

MATERIAL DE CONSUMO

Pastas
Canetas
TOTAL

150
150
300
Fonte: UEFS/PROEX, 2020.
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PLANO
ACADÊMICO
Dimensão 3

DIMENSÃO3 - PLANO ACADÊMICO


Participação geral da Extensão no apoio ao estudante;



Participação de docentes e técnicos administrativos na Extensão;



Regulamentação de critérios para inclusão da Extensão nos currículos.
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PARTICIPAÇÃO GERAL DA EXTENSÃO
NO APOIO AO ESTUDANTE
O objetivo de apoiar e proporcionar ao estudante de Graduação da Universidade,
regularmente

matriculado, engajamento em Programas e Projetos de

Extensão,

devidamente aprovados pela Câmara de Extensão do Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão-CONSEPE da UEFS, visa possibilitar o aprofundamento dos
conhecimentos e o desenvolvimento acadêmico, bem como a oportunidade de atuar em
ações e atividades promovidas pela UEFS, diretamente

junto à comunidade a

PROEX/UEFS. O Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX, é a ação
institucional que busca envolver o estudante-bolsista em atividades extensionistas em todas
as áreas temáticas, vislumbrando a formação acadêmica dos envolvidos, ao tempo que o
insere em espaços significativos de interação Universidade e sociedade, buscando a
mediação e diálogo da UEFS na comunidade regional.
O PIBEX, em 2020, disponibilizou 222 bolsas entre alunos regularmente
matriculados em cursos de Graduação da UEFS. Distribuídas entre 49 Programas, com 155
bolsistas e 49 Projetos, com 67 bolsistas. Dentre os Programas com maior concentração de
bolsistas destacamos o Programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI e o
Programa Interdisciplinar de Popularização da Ciência: Observatório Astronômico Antares &
Museu Antares de Ciência e Tecnologia - OAA/MACT, cada um com 10 bolsistas, seguido
dos Programas Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS –
IEPS/UEFS e o Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, ambos com sete (07) bolsistas.
Os demais Programas têm em média três (03) bolsistas.
Quanto aos Projetos destacam-se o DivulgaSUS: Divulgação do Sistema Único de
Saúde na Promoção da Saúde enquanto Direito de Cidadania e o Laboratório
Multidisciplinar das Licenciaturas com a presença de três (03) bolsistas cada. Por fim, 14
Projetos foram contemplados com dois (02) bolsistas e os demais com um (01). Essa
distribuição de bolsistas decorreu do último processo de seleção, conforme o Edital PIBEX
001/2020 referente à Seleção de Bolsistas para o PIBEX. Registra-se que foram realizadas
cinco (05) chamadas durante a vigência do referido Edital, sendo convocados candidatos
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em cadastro de reserva, obedecendo a ordem de classificação. Merece nota que, a partir
deste ano o PIBEX passou a contar com a oferta de 222 bolsas, representando assim um
aumento de 45% em relação ao ano de 2019. Veja o Gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1- Quadro geral de bolsas estudantis ofertadas/geridas pela PROEX entre 2019 - 2020

222

2019
2020
153

Fonte: UEFS/PROEX, 2019;2020.

As bolsas remanescentes serão destinadas a dois editais PIBEX para fins
específicos a serem publicados em 2021, quais sejam: Programa de Extensão Ensino
Coletivo de Instrumentos Musicais (ECIM), na modalidade Orquestra Sinfônica e do Núcleo
de Línguas do Programa Idiomas Sem Fronteiras - NucLi-IsF.
Quanto

às

atividades

extensionistas

desenvolvidas

através

de

parcerias

interinstitucionais em atuação em 2020, tem-se o Programa Universidade para Todos – UPT
e os três grupos do Programa de Educação Tutorial – PET, a saber Economia, Engenharias
e Odontologia, na UEFS. Ambos possuem como papel social a vinculação e intermediação
entre a Universidade, através de ações/serviços voltados à sociedade. Assim como as
demais ações da Extensão universitária, o UPT e os três grupos PET assumiram os
desafios de atuar e realizar suas respectivas atividades no contexto da pandemia da
COVID-19. Vejamos:
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Programa Universidade para Todos - UPT
O Programa Universidade para Todos - UPT constitui-se em uma ação voltada para
o fortalecimento da política de acesso à Educação Superior, direcionada aos estudantes
matriculados no 3º ano do Ensino Médio regular, estadual ou municipal; matriculados no 4º
ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio das redes estadual ou municipal e
egressos do Ensino Médio da rede pública estadual ou municipal do estado da Bahia. Em
2020, o UPT alcançou seis (07) municípios, beneficiando 855 cursistas, distribuídos em 16
espaços, na modalidade virtual. Leia os quadros abaixo:
Quadro 1 - Edital Anexo II - Referência Previsão De Atendimento Para 2020 – 855 Vagas em 07
Municípios Com 17 Locais De Funcionamento
UNIVERSIDADE

QUANTITATIVO DE
VAGAS
(REFERENCIA 2020)

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS EM
2020

TOTAL DE LOCAIS
DE
FUNCIONAMENTO

Universidade Estadual
de Feira de Santana –
UEFS

855

07

17

Fonte: UPT/PROEX/UEFS, 2020.

Quadro 2 – Referência atendimento plano de trabalho e contrato UPT UEFS 2020
UNIVERSIDADE

MUNICÍPIO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

TURNO

VAGAS

UEFS

Antônio Cardoso

Centro Educacional Professor Fernando B.
Dantas

Noturno

45

Escola Vivaldo Bitencourt Mascarenhas

Noturno

45

Escola Primitva de Azevedo Morais

Noturno

45

Associação Comunitária Tanquinho – Rotary
FSA

Vespertino

30

Base Comunitária da PM – George Américo
FSA 66º CIPM

Noturno

45

Centro Estadual de Educação Profissional
Áureo de Oliveira Filho - CEEP

Noturno

45

Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro

Noturno

45

Centro Integrado de Educação Assis
Chateaubrian

Noturno

90

Colégio Estadual Polivalente de Feira de
Santana

Noturno

90

Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro

Vespertino

45

Colégio Governador Luiz Viana Filho

Noturno

45

UEFS

UEFS

UEFS

Conceição da Feira
Conceição do
Jacuípe

Feira de Santana
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Colégio Estadual Georgina de Melo Erismann

Noturno

45

Colégio Estadual Teotônio Vilela

Noturno

45

Colégio Estadual Maria Quitéria
(São José) Distrito de Maria Quitéria

Noturno

50

UEFS

Santa Barbara

Colégio Municipal Dom Pedro II

Vespertino

50

UEFS

Santo Estevão

Escola Municipal Marizela de Jesus Rocha Leal

Noturno

50

UEFS

Tanquinho

Escola Monsenhor Trabuco

Noturno

45

TOTAL

855

Fonte: UPT/PROEX/UEFS, 2020

Diante da continuidade da pandemia em âmbito nacional que exige a permanência
do isolamento social e por essa razão a impossibilidade de realização das atividades
presenciais, o UPT deu seguimento às ações do Programa de forma remota, com atividades
síncronas e assíncronas. No bojo das suas ações o UPT tem desenvolvido as aulas virtuais
das áreas de conhecimento exigidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e
outros processos seletivos de ingresso ao Ensino Superior, além de ações complementares
como aulas de Filosofia e Psicologia, "aulões", simulados, orientação profissional, entre
outras atividades desenvolvidas nas redes sociais do Programa. A avaliação realizada até o
momento sobre o desempenho do UPT-UEFS tem evidenciado o bom êxito do Programa na
modalidade remota e a qualidade do ensino desenvolvido pelos professores monitores, bem
como a dedicação de toda a equipe, que de forma coletiva, cumpre o papel social da
Extensão da UEFS em atender as demandas da sociedade.

Programa de Educação Tutorial - PET
O Programa de Educação Tutorial em Ciências Econômicas da UEFS, não obstante
dos diversos Grupos PET pelo Brasil, também passou por diversas reformulações ao longo
de 2020 no seu Programa Anual de Atividades. A maioria das atividades elencadas pelo
Programa para o ano de 2020 precisou ser reformulada diante da pandemia, permitindo
maior flexibilidade de acesso e participação entre todos os membros. Entender a dinâmica
de Ensino, Pesquisa e Extensão em face ao trabalho remoto, proporcionou a todos
"petianos" um desafio de realização de atividades, tais como: reuniões do Clube do Livro
Celso Furtado, criado durante a Pandemia; realização do Concurso de Textos Acadêmicos
PET, Economia e Sociedade E(M) Pandemia; participações de eventos como o ENEPET E
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ENAPET, e até mesmo a elaboração do INTERPET, evento institucional criado pelos
Grupos PET da Universidade.
Diante da necessidade de afastamento social, o PET Engenharias prosseguiu suas
atividades de forma remota, adaptando-as a diversas ferramentas online. A playlist do canal
YouTube do grupo passou a ser alimentada com vídeos voltados para o ensino de
Matemática básica, produzidos pelos próprios integrantes, com o intuito de manter a
continuidade da atividade de nivelamento “Irmão Caçula”. O perfil PET Engenharias UEFS
no Instagram também ganhou muita movimentação, pois foram inseridos vídeos
apresentados à comunidade com aspectos relevantes de cada curso de Graduação da
UEFS, além de produções extras que tratam das políticas de permanência na Universidade.
Também foi produzido e disponibilizado em plataformas digitais o curso de Inclusão Digital,
visando à inserção de novos públicos. As atividades relacionadas aos eventos, o Grupo
transladou sua atividade “Engenharia e seu Contexto” ao formato virtual com um ciclo de
palestras, abordando temas diversos, a exemplos de inovação no campo da Engenharia
atual até os desafios para a presença feminina na área. O Grupo participou da Feira de
Graduação da UEFS, auxiliando o colegiado de Engenharia Civil na promoção de seu
espaço de discussão.
Entre outras realizações do grupo ainda podemos destacar a participação ativa da
representação estudantil de um de seus membros no colegiado de Engenharia de
Alimentos, e ainda a organização junto aos outros grupos PET do encontro de grupos da
UEFS, o INTERPET. Por fim, vale destacar a realização do primeiro processo seletivo do
Programa realizado de maneira 100% remota servindo de experiência para o Grupo e
referência para o programa a nível nacional.
O grupo PET Odontologia UEFS se deparou com o desafio de continuar suas
atividades mantendo o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Dentre as atividades realizadas
no período, a criação de cards sobre doença falciforme, câncer de boca, vídeo em defesa do
SUS, entre outros. Em destaque, ocorreu nos meses de agosto, setembro e outubro, sendo
transmitido e publicado no YouTube, o "PET Webinar: Interdisciplinaridade na Produção do
Cuidado". Um ciclo de palestras online e gratuito abordou temas de relevância para a área
da Saúde, os assuntos discutidos foram:
 PICS no SUS e sua Importância na Odontologia;
 Atenção às Lesões Bucais em Período de Pandemia;
 Toxina na Prática Clínica;
 Laser na Odontologia;
 O Papel do Controle Social na Construção de Políticas de Atenção às Pessoas
com Doença Falciforme;
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 Alimentação Saudável para Crianças e Adultos Projeto Aconchego;
 Saúde Mental em Tempos de Pandemia;
 Mortalidade por Doença Falciforme na Bahia e no Brasil;
 Produção do Cuidado na Prevenção a Transmissão da COVID-19 nas Moradias
Populares;
 Medicação Intracanal em Endodontia;
 Os Princípios da Odontologia Biológica e a Remoção Segura do Amálgama;
 Desafios da Atenção Primária à Saúde em Tempos de Pandemia.
Todos os vídeos estão disponíveis no canal PET Odontologia UEFS, no YouTube.

A seguir a Tabela 3 apresenta a distribuição de estudantes bolsistas e não bolsistas
que atuaram nos três grupos PET na UEFS, em 2020.
Tabela 3- Monitores Bolsistase Não-Bolsistas dos PET'S 2020
MONITORES

BOLSISTA

NÃO
BOLSISTA

TOTAL

PET Economia

9

-

9

PET Engenharias

12

1

13

PET Odontologia

12

6

18

33

7

40

TOTAL

Fonte: UEFS/PROEX/PET, 2020.

MONITORES TÉCNICOS
Para a realização dos eventos virtuais a PROEX não realizou seleção de monitores.
O contexto pandêmico exigiu do fazer acadêmico, notadamente, da Extensão universitária a
adaptação e inovação no sentido de realizar, na modalidade virtual eventos que compõem o
calendário da PROEX. Assim, impelidos pelo conhecimento técnico para a transmissão ‘ao
vivo’ das atividades que eram realizadas no formato presencial, em especial os eventos:
Seminário FLIFS (realizada sua primeira edição em 2020), FLIFS, 14aJornada de Extensão
da UEFS e a XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nesse primeiro ano de
isolamento social, fez-se necessário atuar em parceria com a Empresa Júnior Ecomp Jr.
composta por estudantes do Curso de Graduação Engenharia de Computação.
Assim, a Universidade realizou a contratação da empresa Ecomp Junior da UEFS
que prestou assessoria na realização dos eventos citados, além de outros, devido a área de
concentração do conhecimento está em consonância com a expertise demandada pelas
tecnologias digitais. A presença de monitores técnicos para atuação nas salas virtuais em
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que foram transmitidos os eventos realizados pela PROEX, ficou, assim, sob a
responsabilidade da Ecomp Jr. haja vista a necessidade de treinamento específico, além de
garantir a referida Empresa Júnior exercer todo o processo de desenvolvimento da atividade
para a qual fora contratada, ou seja, desde a inscrição de participantes/ouvintes e
transmissão das lives pelos canais do YouTube da Pró-Reitoria e da FLIFS até a
necessidade da emissão de certificados.
Tabela 4- Monitores Técnicos - Operacionalização das Salas de Transmissão
MONIORES TÉCNICOS

TOTAL

Seminário Virtual FLIFS

17

FLIFS Virtual - Edição Especial
Fonte: UEFS/PROEX/ECOMP JR, 2020.

Durante a realização dos Eventos foi percebida a necessidade de monitores para
ajudar no processo das lives. Como não houve seleção por chamada pública, foram
convocados três (03) estudantes a fim de atuarem como monitores no processo de edição
dos vídeos e moderação dos chats.

Tabela 5- Atividades Institucionais e Interinstitucionais de envolvimento com Monitoria,2020
EVENTO

DIVULGAÇÃO

FLIFS
14aJORNADA DE EXTENSÃO

3

a

17 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

TOTAL

3

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

EMPRESAS JUNIORES
A partir de 2019 o acompanhamento das atividades realizadas pelas Empresas
Juniores na UEFS passou a ser realizado pela PROEX, como prevê a Lei Federal nº 13.267,
de 6 abril de 2016, que disciplina a criação e a organização das associações denominadas
empresas juniores,

com funcionamento perante

instituições de

Ensino

Superior,

especificamente o Art. 9, § 4º caracterizando suas atividades como inseridas no conteúdo
acadêmico da IES, preferencialmente como atividade de extensão.
Em atuação na UEFS são estas as EJrs cadastradas na PROEX:
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Quadro 3–Empresas Juniores da UEFS, 2020
NOME DA EJR

CURSOS ENVOLVIDOS

ADM.JR-UEFS

ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Empresa Júnior de Consultoria Empresarial -CONSULTE JR.
Empresa Júnior de Psicologia -CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL E PSICOLOGIA – COOPSI
Empresa Júnior de Física - FISJR

PSICOLOGIA
FÍSICA

Empresa Júnior de Direito - JUS CONSULTORIA JUNIOR

DIREITO

RENOVA AMBIENTAL JR.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Empresa Júnior de Geografia - GEOANÁLISES JR.

GEOGRAFIA
ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE
ALIMENTOS

Empresa Júnior de Engenharia UEFS - ENGETEC JR
Empresa Júnior de Agronomia
CONSULTAGRO JR
Empresa Júnior de Engenharia de Computação da UEFS ECOMP JR

AGRONOMIA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

A seguir, tem-se a Tabela 6 que apresenta demonstrativo da quantidade de alunos
envolvidos nas atividades realizadas pelas EJs da UEFS durante 2020. Merece nota que, o
número de Empresas Juniores que não enviaram relatórios de atividades aumentou em
relação ao ano de 2019. No exercício de 2020 não enviaram relatório de atividades:ADM JrUEFS, Empresa Júnior de Consultoria Empresarial CONSULTE JR, Empresa Júnior de
Física FIS JR, Empresa Júnior de Geografia GEOANÁLISES JR,. Empresa Júnior de
Agronomia CONSULT AGRO JR. Não foram apresentadas justificativas.
Tabela 6– Demonstrativo Alunos envolvidos - atividades/EJs Institucionais e Interinstitucionais, 2020

EVENTOS

TREINAMENTOS

CONTRATOS E PARCERIAS

PROGRAMA TRAINEE

CURSOS PROMOVIDOS

VIAGENS

VISITAS TÉCNICAS

OUTROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

0

0

0

12

0

0

0

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

25

0

4

0

12

0

12

0

0

0

0

PROJETOS DE PESQUISA
DE MERCADO

CAPACITAÇÕES

ADM.JR-UEFS
Empresa Júnior de
Consultoria Empresarial CONSULTE JR.
Empresa Júnior de
Psicologia -CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL E
PSICOLOGIA – COOPSI
Empresa Júnior de Física FIS JR
Empresa Júnior de Direito JUS CONSULTORIA
JUNIOR

DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS

EJS

REUNIÕES

ALUNOS ENVOLVIDOS / ATIVIDADES
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RENOVA AMBIENTAL JR.
Empresa Júnior de
Geografia - GEOANÁLISES
JR.
Empresa Júnior de
Engenharia UEFSENGETEC JR
Empresa Júnior de
Agronomia -CONSULT
AGRO JR
Empresa Júnior de
Engenharia de Computação
da UEFS -ECOMP JR

TOTAL

8

14

10

10

10

10

10

6

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

28

28

20

10

25

10

15

28

4

10

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

24

15

24

4

8

2

12

0

5

0

0

85

96

67

63

24

55

22

57

28

4

10

5

Fonte: UEFS/PROEX - EJs, 2020.

Das dez (10) Empresas Juniores, metade não apresentou informações acerca do
trabalho desenvolvido na formação dos estudantes, bem como de ações e/ou atividades
realizadas durante o período. A seguir, tem-se a Tabela 7 que apresenta demonstrativo da
quantidade de atividades de formação desenvolvida pelos alunos que compõem as EJs, ou
ainda, que os mesmos participaram.

Tabela 7– Demonstrativo Atividades desenvolvidas/EJs Institucionais e Interinstitucionais, 2020

EVENTOS

TREINAMENTOS

CONTRATOS E PARCERIAS

PROGRAMA TRAINEE

CURSOS PROMOVIDOS

VIAGENS

VISITAS TÉCNICAS

OUTROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

23

2

3

0

0

1

1

0

0

0

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

20

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

47

2

2

1

1

6

1

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROJETOS DE PESQUISA
DE MERCADO

CAPACITAÇÕES

ADM.JR-UEFS
Empresa Júnior de
Consultoria Empresarial CONSULTE JR.
Empresa Júnior de
Psicologia CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL E
PSICOLOGIA – COOPSI
Empresa Júnior de Física
- FIS JR
Empresa Júnior de Direito
-JUS CONSULTORIA
JUNIOR
RENOVA AMBIENTAL
JR.
Empresa Júnior de
Geografia -

DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS

EJS

REUNIÕES

ALUNOS ENVOLVIDOS / ATIVIDADES
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GEOANÁLISES JR.
Empresa Júnior de
Engenharia UEFSENGETEC JR
Empresa Júnior de
Agronomia -CONSULT
AGRO JR
Empresa Júnior de
Engenharia de
Computação da UEFS ECOMP JR
TOTAL

43

72

15

3

3

15

43

1

3

2

15

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

28

8

7

1

3

1

2

0

1

0

0

96

190

27

15

5

19

51

6

3

3

15

0

Fonte: UEFS/PROEX - EJs, 2020.

PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS NA EXTENSÃO

A exemplo do ano de 2019, também, em 2020, a maioria das atividades de Extensão
nas modalidades de Programas, Projetos e Cursos possuíam em suas equipes a maior
parte dos seus integrantes na categoria de docentes.Em 2020, somaram 145 professores
integrantes das equipes em atividades cadastradas na PROEX, sendo 60 docentes na
coordenação de Programas, 82 em Projetos e três (03) em Cursos. Como integrantes da
equipe executora na condição de colaboradores foram 85 docentes como membros de
Programas, Projetos e Cursos. Somadas as duas condições registraram-se 230 docentes
extensionistas na UEFS.
Ao que se refere aos servidores técnicos universitários registrou-se o total de
26analistas universitários envolvidos em Programas e Projetos, dentre estes três (03) na
coordenação

de

Programas.

Enquanto

integrantes

das

equipes,

atuando

como

colaboradores envolveram-se nestas atividades 17 servidores em Programas e sete (07) em
Projetos. A participação de analistas na coordenação de Programas está em consonância
com o Plano Acadêmico da Extensão da UEFS que prevê a participação de servidores
técnicos em Programas, Projetos e Cursos, inclusive na condição de coordenadores. Sobre
a participação de colaboradores oriundos da comunidade externa, registrou-se 20 indivíduos
em Programas e 47 em Projetos.
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Veja a Tabela 8com a distribuição de docentes, servidores técnicos e membros da
comunidade que atuaram em Programas, Projetos e Cursos cadastrados na PROEX. Há de
se registrar que dos 145 Programas e Projetos, apenas 71 enviaram relatório de atividades
correspondente ao ano de 2020. Tal fato, deve-se, prioritariamente, à pandemia da COVID 19, que impossibilitou em alguns casos, a realização das atividades presenciais.
Tabela 8–Quantitativo de Servidores Docentes e Técnicos envolvidos com Atividades de
Extensão2020
ATIVIDADE DE
EXTENSÃO

DOCENTES
COORDENAÇÃO

COLABORADOR
ES*

PROGRAMAS

60

79

TÉCNICOS
ADMINISTRATIV
OS
COORDENAÇÃO
17

PROJETOS

82

6

7

CURSOS

3

TOTAL

TOTAL GERAL

MEMBROS DA
COMUNIDADE
EXTERNA

TOTAL

20

176

47

144
3

145

85

26

230

67

91

323

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.
*Nessa condição estão as seguintes categorias: professores ativos e inativos; membros da comunidade externa.

REGULAMENTAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA
INCLUSÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS
A partir da recomendação de participação voluntária de estudantes em Programas,
Projetos e Cursos conforme estabelece a Regulamentação da Curricularização da Extensão,
Capítulo III, Art. 9, que prevê “a participação como voluntário em quaisquer ações/atividades
de Extensão”, designando-a como “atividades complementares.” (Resolução CONSEPE nº
129/2019). Desse modo, a PROEX, em 2020 prosseguiu com o incentivo à participação de
estudantes na condição de voluntários a partir do Programa de Voluntariado em Extensão,
com a certificação desta atividade, promovendo-o como importante instrumento na
valorização do trabalho voluntário, ao mesmo tempo em que qualifica o currículo do
estudante.
No ano de 2020, 80 estudantes atuaram no Programa de Voluntariado em Extensão,
dois (02) a mais que em 2019. A seguir na Tabela 9 apresenta-se a distribuição dos
voluntários por curso de Graduação entre os anos 2019-2020.
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Tabela 9– Voluntários em Atividades de Extensão 2019-2020
CURSOS

2019

CURSOS

2020

Agronomia

6

Agronomia

5

Biologia

1

Biologia

8

Engenharia de Alimentos

1

Engenharia de Alimentos

1

Engenharia Civil

16

Engenharia Civil

6

Filosofia

1

Filosofia

1

Direito

11

Direito

6

Ciências Econômicas

7

Ciências Econômicas

8

Educação Física

5

Educação Física

3

Enfermagem

15

Enfermagem

20

Farmácia

5

Farmácia

6

Letras com Inglês

2

Letras com Inglês

2

Odontologia

2

Odontologia

2

Psicologia

6

Psicologia

8

Pedagogia

1

Química

3

TOTAIS

78

80

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

Devido a pandemia do Novo Coronavírus, como já mencionado, 49% dos programas
e projetos cadastrados na PROEX obteve em 2020, resultados expressivos. Há de se
registrar que, infelizmente, devido às características das ações/atividades desenvolvidas por
51% dos programas e projetos, a possibilidade de adaptação à realização de
desenvolvimento do trabalho remoto/virtual, foi inviável, pois a atividade presencial é
condição sine qua non para a sua continuidade, a exemplo de programas e projetos que
atuam na área de Saúde

EVENTOS REALIZADOS X CERTIFICADOS EMITIDOS
Durante o ano de 2020, foram realizados eventos e atividades complementares que
buscaram apoio a PROEX para suporte principalmente na emissão de certificados. A seguir
Tabela 10, com o resumo destas solicitações:
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Tabela 10– Eventos realizados e certificados enviados-2020
QUANTIDADE DE EVENTOS
EVENTOS/ATIVIDADES
DE EXTENSÃO

Eventos Internos

SUB-TOTAL
TOTAIS

.

TOTAL DO
PÚBLICO
ATENDIDO

6.601

SOLICITARAM
CERTIFICADOS
10

16

Ouvintes,
Organizadores e
Participantes

21

Ouvintes,
Organizadores e
Participantes

SUB-TOTAL
Atividades Complementares

PÚBLICO
ATENDIDO

NÃO
SOLICITARAM
CERTIFICADOS

26
55

6.601
2.934

76

2.934

212

9.535

Dimensão 4

RELAÇÃO UNIVERSIDADE E
SOCIEDADE
35

DIMENSÃO 4 - RELAÇÃO UNIVERSIDADE-

36

SOCIEDADE


Público alcançado por programas e projetos



Público alcançado por cursos, eventos e atividades complementares;



Inclusão de população vulnerável nas ações extensionistas.

PÚBLICO ALCANÇADO POR PROGRAMAS E PROJETOS
A produção extensionista em 2020, obteve resultados expressivos. Merece registro
que o desenvolvimento do trabalho remoto fomentou a produção sistemática de conteúdo
audiovisual. Esse banco digital de referências está disponível na página www.proex.uefs.br
e/ou no canal oficial da PROEX/UEFS do YouTube e nos perfis de cada Programa, Projeto e
Curso. Vale lembrar que todo esse material vem sendo desenvolvido pelos sujeitos
extensionistas - professores, estudantes e técnicos universitários, que mesmo desafiados a
atuar em ambiente virtual, tem apresentado uma produção de qualidade destinada à
formação e informação das comunidades acadêmica e externa. Também, como no período
anterior, a produção abrange as áreas temáticas das ações extensionistas: Administração,
Comunicação, Contábeis, Cultura e Artes, Direitos Humanos e Justiça, Economia,
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho oriundos dos
Departamentos da UEFS.
A Tabela 11 demonstra as atividades de Extensão distribuídas por Departamentos e
Pró-Reitorias da UEFS.
Tabela 11- Total de Programas e Projetos por Departamento em 2020
DEPARTAMENTOS

PROGRAMAS

PROJETOS

TOTAL

DCBIO

9

6

15

DCHF

2

11

13

DCIS

4

10

14

DEDU

4

8

12

DEXA

4

8

12

DFIS

2

4

6

DLA

8

3

11

DSAU

26

20

46

DTEC

3

10

13

PROPAAE/PGDP/PROEX

3

-

3

65

80

145

TOTAL GERAL

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.
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Na Tabela 12, apresentamos o demonstrativo dos Programas e Projetos para o
referido período, bem como a estimativa de público beneficiado em 2020. O registro de
590.356 pessoas beneficiadas pelas ações/atividades promovidas por estas modalidades de
extensão.

Tabela 12- Total de Programas e Projetos X Pessoas Beneficiadas em 2020
AÇÕES

QUANTIDADE

PESSOAS
BENEFICIADAS

Programas
Projetos

63
82
145

580.654
9.702
590.356

TOTAIS

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

PÚBLICO ALCANÇADO POR CURSOS, EVENTOS E
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O cenário pandêmico provocou algumas adequações no Ensino, Pesquisa e
Extensão na UEFS. No que diz respeito à Extensão, foi regulamentada as Atividades
Complementares através da Instrução Normativa 01/2020 que orienta a realização de
cursos, minicursos, oficinas, seminários e grupos de discussão com carga horária mínima
de 15 horas, além de estabelecer procedimentos para credenciamento, acompanhamento e
descredenciamento das mesmas para o período de trabalho remoto, em consequência do
isolamento social de acordo com a RESOLUÇÃO CONSEPE 044/2017.
Foram registradas neste período letivo 76 Atividades Complementares, com um
público estimado de 7.109 participantes.Paralelamente, outros Eventos continuaram a ser
realizados conforme descrito na Tabela 12, com um público estimado de 5.141 pessoas.
Quanto à modalidade Cursos foram registrados na PROEX três(03) realizados na
modalidade virtual. Merece nota que destes três (03) cursos, apenas um (01) efetuou o
registro dos participantes no mesmo, correspondendo ao número de 50 pessoas. Abaixo,
ainda na Tabela 13, observamos o registro do público estimado nas três ações
mencionadas.

Tabela 13- Total de Cursos, Eventos e Atividades Complementares X Público Estimado em 2020
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AÇÕES

QUANTIDADE

PÚBLICO ESTIMADO

Cursos

3

50

Eventos

18

5.141

Atividades complementares

76

7.109

97

12.300

TOTAIS

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

Para melhor visualizar os dados, segue demonstração gráfica:

Gráfico 2– Quantitativo de Programas, / Projetos / Cursos UEFS, 2020

82

PROGRAMAS
PROJETOS

63

CURSOS

3

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

A Tabela 14 apresenta a síntese dos Eventos, classificados por área temática da
Extensão.
Tabela 14 – Síntese dos Eventos, classificados por área temática, cadastrados na PROEX em 2020
TOTAL DE
N° DE
ÁREA TEMÁTICA
TIPO
EVENTOS
PARTICIPANTES
Comunicação

1

Palestra *

SUB-TOTAL

Meio ambiente

150

1

Encontro/minicurso *

100

1

Jornada

260

1

Webinar

321

1

Minicurso

SUB-TOTAL
Educação

150

3

Seminário

50

731
650

39

1

Colóquio

250

1

Ciclo formativo virtual

553

2

Encontro

663

1

Simpósio

239

SUB-TOTAL

Saúde

1

Webinar

355

2

Simpósio

748

1

Jornada

300

1

Seminário

244

1

Palestra

38

SUB-TOTAL
Cultura

2.355

1

Seminário

SUB-TOTAL
Direitos humanos e justiça

1

Colóquio

Tecnologia

1

Simpósio

SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
TOTAL

1.685
50

50
70

100
100

100
5.141

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.
OBS.:26 eventos internos de Extensão foram cadastrados na PROEX em 2020, mas quatro (04) desses eventos não foram
realizados e, portanto, não foram inseridos nessa estatística.O somatório total de público é estimado, uma vez que não consta
o público oficial de alguns eventos internos de Extensão.
* Eventos realizados de forma presencial.
* Presentes 139 no encontro e 14 na oficina que fez parte do próprio encontro.

EVENTOS
FLIFS: Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de
Santana


Lançamento FLIFS Virtual
O Lançamento da FLIFS acontece no mês de agosto, aproximadamente 30 dias

antes do período de realização da FLIFS - Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de
Feira de Santana. Em 2020, o evento foi transmitido pelo Canal FLIFS Oficial no YouTube,
sendo a primeira atividade do Projeto FLIFS online realizada no formato virtual, abrindo as
atividades do Seminário FLIFS.
A programação do Lançamento integrou as seguintes atividades: veiculação da
vinheta da FLIFS Virtual, seguida da composição da Mesa de representação institucional e
com os pronunciamentos dos representantes das instituições organizadoras, o Reitor da
Universidade Estadual de Feira de Santana, professor Evandro do Nascimento Silva e do
gerente do Serviço Social do Comércio - SESC Centro, Fabrício Freitas; dos representantes
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das instituições parceiras, professor Jerônimo Rodrigues, Secretário de Educação do
Estado, Dom Zanoni, Ascebispo da Arquidiocese de Feira de Santana e Marcelo Neves,
Secretário Municipal de Educação. Finalizando os pronunciamentos a professora Rita de
Cassia Brêda Mascarenhas Lima, Pró-Reitora de Extensão da UEFS e Coordenadora Geral
da FLIFS Virtual.
Ainda compondo a programação do Lançamento da FLIFS foi veiculada a
apresentação cultural “Clarice para Mulheres”, pelo Grupo Conto em Cena que interpretou o
texto “Quem muito agrada, desagrada”, de Clarice Lispector.


Seminário FLIFS: uma ação formativa para mediadores de leitura
A proposta de um seminário nos moldes acadêmicos como parte da programação da

FLIFS na conjuntura de isolamento/distanciamento social, se configurou como primeira
ação/atividade realizada pela Equipe da PROEX/UEFS na modalidade virtual. O objetivo do
Seminário, que antecedeu a programação da FLIFS Virtual – Edição Especial, foi promover
ampla discussão do papel da Literatura na formação de leitores, tendo como atores das
reflexões professores e gestores da Educação Básica, professores e pesquisadores de
Instituições de Educação Superior - IES, estudantes de Graduação e Pós-Graduação,
escritores e mediadores de leitura, como bibliotecários e contadores de histórias.
Com o tema “O que pode a Literatura: desafios de formar leitores em cenário de
pandemia”, o Seminário FLIFS promoveu aos interessados importantes reflexões sobre a
Literatura como direito cultural.
Com o fito de debater e refletir sobre diversos campos da Leitura e da Literatura na
produção literária, bem como o papel destas ao acesso aos direitos culturais, exemplo do
direito do saber e da informação, sete (07) mesas-redondas e duas (02) conferências
(abertura e encerramento) foram realizadas nos dias 20 e 27/08 e 03, 10 e 17/09. Temas
como: História e Literatura, Literatura Oral e Contação de História, Literatura e Africanidade,
Leitura e Tecnologias Digitais e Literatura Marginal, além da socialização de experiências de
formação e mediação de leitores e perfis de leitores contemporâneos foram amplamente
debatidos na programação (ver Anexo - Imagem 1), que teve 498 pessoas inscritas,
gratuitamente.
Até 30 de dezembro mais de 5.203 pessoas visualizaram1 o conteúdo produzido a
partir do Seminário FLIFS, constituindo em importante acervo de informações sobre o tema,
com

1

20

horas

de

conteúdo

disponibilizado

no

canal

oficial

da

FLIFS

O YouTube contabiliza a visualização de um vídeo assim que ele é aberto por um visitante. Não há tempo mínimo para ficar
assistindo.
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(www.youtube.com/flifsoficial), com a participação de 25 especialistas na composição das
mesas-redondas e conferências, oriundos dos estados da Bahia (dezenove), Rio de Janeiro
(três), São Paulo (um), Minas Gerais (um) e Sergipe (um), representantes de seis (06) IES,
a saber: UEFS, UNEB, UFSB, UFRB, UNILAB e UNIFAL. Merece nota, que ainda houve a
participação de cinco professores da Educação Básica, dentre eles uma cordelista.
Na Tabela 15 seguem os dados de visualizações por atividades que integraram o
Seminário.

Tabela 15 - Seminário FLIFSVirtual dados de Visualizações
ATIVIDADE

VISUALIZAÇÕES*

Lançamento FLIFS Virtual
Conferência de abertura: O que pode a literatura
MESA 1 - Leitores contemporâneos: que leitor é esse?
MESA 2 - O desafio de formar leitores: algumas experiências de
mediação.
MESA 3 - História e Literatura: as múltiplas interfaces na formação
de leitores
MESA 4 - Literatura Oral e Contação de História
MESA 5 - Literatura e Africanidade
MESA 6 - Leitura e Tecnologias digitais
MESA 7 - Literatura Marginal
Conferência de Encerramento
Homenagem a Professora Maria Helena da Rocha Besnosik
TOTAL

1.261
600
405
600
432
450
368
285
292
388
122
5.203

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.
*
Visualizações até 30/12/2020.



FLIFS VIRTUAL – EDIÇÃO ESPECIAL
A Edição Especial da FLIFS: Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de

Santana foi realizada entre os dias 22 a 26 de setembro. Os realizadores do FLIFS Virtual, a
UEFS e o SESC, contando com os demais organizadores (Arquidiocese de Feira de
Santana, Secretaria de Educação do Estado, através do NTE – Núcleo Territorial de
Educação – 19 e da Fundação Pedro Calmon, Secretaria Municipal de Educação de Feira
de Santana), promoveram durante o evento ampla e diversificada programação que, além
de atender aos alunos e professores da Educação Básica e do Ensino Superior, motivou a
atração de novos públicos, usuários das mídias digitais, oferecendo em seus canais a
oportunidade de letramento literário de modo a ampliar conhecimentos a partir de uma visão
abrangente de leitura sob diversas referências culturais e linguagens artísticas.
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Nessa Edição Especial, a FLIFS contou com a participação de escritores,
nacionalmente conhecidos, como Milton Hatoum – AM/SP, Sérgio Vaz – SP, Elizete Lisboa
– MG e Rubem Filho – MG, escritor e ilustrador, além de Matheus Rocha – BA e Alexandra
Patrocínio – BA, dentre outros; realizou 20 mesas, com variada diversidade de temas e
participação eclética dos seus convidados, abordando assuntos relacionados a proposições
de repercussão local, regional e nacional, além de contar com o protagonismo de
professores e estudantes da Educação Básica; manteve a idiossincrasia da FLIFS
presencial com as sessões de contação de histórias, apresentações das escolas,
exposições, lançamentos de livros, a presença dos expositores de editoras, livrarias e
sebos, e a icônica Praça do Cordel.
Em 2020, dezesseis modalidades de atividades compreenderam a programação da
FLIFS Virtual. Toda a programação foi visualizada, até o dia 30 de dezembro de 2020
por27.006 pessoas. Lembramos que além das redes sociais (Instagram e Facebook) do
Canal Oficial do YouTube, o conteúdo gerado pela FLIFS Virtual está disponível no site
www.flifsoficial.uefs.br. Primeira na realização de evento no gênero na Bahia, a FLIFS é a
mais antiga festa literária no Estado, com doze edições presenciais ininterruptas, se torna,
mais uma vez, vanguarda, agora na modalidade virtual, assumindo o pioneirismo em terras
baianas. Continua como um evento sem fins lucrativos, realizado pelo esforço comum de
instituições e educadores que acreditam e contribuem para a formação de uma comunidade
leitora, destinada à democratização de acesso ao livro e à leitura.

Programação
A programação da FLIFS foi construída de forma coletiva por uma comissão
específica, que analisou cuidadosamente as especificidades de um evento virtual para
propor uma programação que continuasse atendendo aos objetivos do Projeto FLIFS
adequada ao formato virtual e as especificidades deste, além de considerar o orçamento
disponível, o público heterogêneo a ser atingido, o alcance do evento, dentre outros
aspectos. (Ver Anexo - Imagem 2)
Através das plataformas digitais, a programação diversificada aconteceu durante os
turnos matutino, vespertino e noturno e constou de solenidade de abertura, com a
participação de gestores ou representantes das instituições organizadoras,conversa com
autores, mesas, minicursos, oficinas, apresentações culturais, apresentações de Literatura
de Cordel e lançamento de livros.
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A seguir apresentamos a descrição sumária das atividades realizadas durante os
cinco dias do evento.

CONVERSAS COM AUTORES
O formato virtual possibilitou maior participação de escritores de outros estados do
Brasil. Assim, foi possível integrar na programação seis autores de outros estados, sendo
três do estado de Minas Gerais, um de São Paulo, um do Amazonas que reside em São
Paulo e, ainda, um escritor baiano residente em São Paulo.
A Tabela 16 apresenta as sessões de conversas com autores e autoras que
participaram da FLIFS Virtual e o quantitativo das visualizações no Canal do YouTube.
Tabela 16 - Conversas/Quantitativo
CONVERSA COM AUTOR(A)

VISUALIZAÇÕES

Conversa com o autor: Milton Hatoum - AM/SP
Conversa com o autor: Matheus Rocha – BA/SP
Conversa com o autor: Sérgio Vaz - SP
Conversa com a autora: Alexandra Patrocínio - BA
Conversa com a autora: Nye Ribeiro – MG
Conversa com a autora: Judinara Braz - BA
Conversa com os autores: Elizete Lisboa - MG eRubem Filho - MG
Conversa com a poetisa: Lisandra Sampaio - BA
TOTAL

488
248
460
170
419
344
147
307
2.583

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

MESAS
Com a edição especial da FLIFS Virtual houve um aumento considerável no número
de mesas-redondas em relação ao formato presencial, principalmente, devido a
possibilidade da ampliação de realização de atividades simultâneas, haja vista não se
configurar o espaço físico do evento uma limitação para tal. Nesse formato digital, foram
realizadas 20 mesas-redondas, distribuídas nos cinco dias do evento, que aconteceram nos
três turnos (matutino, vespertino e noturno.(Ver anexo Programação).
As mesas-redondas foram proposições planejadas pelos organizadores da FLIFS, a
saber: UEFS, NTE-19, Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e SESC. Merece nota
que, uma proposição foi apresentada pela comunidade, mais especificamente, a Mesa 17:
Literatura, textos e contextos no teatro feirense, cujo proponente foi o Grupo de Teatro
Conto em Cena, de Feira de Santana.
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Com variada diversidade de temas e participação eclética dos seus componentes,
destaca-se o protagonismo de professores e estudantes da Educação Básica, com
participação efetiva nesta modalidade de atividade realizada.
Todos os participantes/integrantes marcaram presença em um espaço mais intimista
e simples, amparados pelo uso das tecnologias digitais, dentro da perspectiva do slogan
#FlifsEmCasaComVocê, pois o objetivo era propor debate de qualidade para o público da
FLIFS Virtual que interagia através dos chats das respectivas atividades. Foram envolvidas
74 pessoas, com a seguinte origem institucional:

Tabela 17–Origem Institucional integrantes/participantes das Mesas
ORIGEM INSTITUCIONAL

QUANTIDADE

Comunidade Acadêmica (UEFS)
Docentes

10

Discentes

1

Técnicos universitários

8

SUB-TOTAL

19

Educação Básica
Docentes

23

Discentes

4

SUB-TOTAL

27

Docentes de outras IES

7

Técnicos de outras instituições

4

Não identificados

17

SUB-TOTAL
TOTAL

29
74
Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

As mesas-redondas foram realizadas dentro dos moldes acadêmicos, contudo o
formato virtual e a diversidade de origem institucional, formação/titulação possibilitou que o
debate realizado através da perspectiva da apresentação das vivências/conhecimentos se
estabelecesse numa conversa e/ou troca de ideias entre os convidados presentes sobre os
temas em pauta. A seguir, no Quadro 4, tem-se a denominação das mesas-redondas com
as respectivas abordagens temáticas debatidas.

Quadro 4 -Mesas por Temáticas
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ATIVIDADE

TEMÁTICAS

Mesa 1: Bahia das Mulheres.
Mesa 2: Educomunicação: linguagem audiovisual em
destaque.
Mesa 3: Poesia: caminhos e desafios do resistir
Mesa 4: ANJUKÁ - Centro de Memória dos povos
Indígenas do Nordeste Histórico e desafios futuros para
sua efetivação na UEFS
Mesa 5: Cordel em sala de aula.
Mesa 6: Mulher negra intelectual: letramentos e
reexistências.
Mesa 7: O consumo da literatura mediado pelas redes
sociais.
Mesa 8: Professor(a)/autor(a) em movimento: letramentos
e protagonismos.
Mesa 9: (Des)caminhos da Fé no Brasil.
Mesa 10: A Leitura Literária na perspectiva da Estética da
Recepção.
Mesa 11: Cordel sem machismo como resistência e
representação da mulher cordelista contemporânea.
Mesa 12: EJA- Como espaço de resistência.
Mesa 13: Rede de Museus da UEFS: o que é, o que faz, o
que se propõe?
Mesa 14: Os impactos dos influenciadores digitais na vida
dos jovens.
Mesa 15: A arte de Reparar Histórias pelo caminho.
Mesa 16: Entre Artes e Palavras: A literatura não para no
Sesc.
Mesa 17: Literatura, textos e contextos do teatro feirense.
Mesa 18: Sonhar, ousar e mudar: práticas exitosas em
tempos de pandemia.
Mesa 19: Representatividade no Cordel.
Mesa de Encerramento: Desafios das Políticas de Leitura
pós-pandemia.

Gênero; Raça; EpistemologiaFeminina
Tecnologias Digitais; Educação Básica
Literatura; Educação Básica
Etnia; Cultura; Memória
Literatura de Cordel;Educação
Literatura; Gênero;Raça
Literatura; Tecnologias Digitais
Literatura; Práticas Pedagógicas
História; Religião
Literatura; Leitor
Literatura de Cordel; Gênero
Leitura; Educação Básica
Museus; Cultura; Arte; Ciência e
Tecnologia
Juventude; Tecnologias Digitais
Literatura, Contação de Histórias
Literatura; Juventude
Literatura; História; Arte
Educação Básica; Tecnologias Digitais
Literatura de Cordel; Gênero; Raça; Etnia
Política de formação de leitores

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

Numa abordagem interdisciplinar do conhecimento e da perspectiva transversal dos
assuntos/temas debatidos, com intuito de ampliar práticas pedagógicas, em especial na
Educação Básica, no cenário de pandemia, o rol de mesas favoreceu discussões acerca do
letramento literário em face de uma postura interdisciplinar. Por isso, a de se destacar, a
formação de um banco de referências gestado a partir das transmissões das mesasredondas durante a FLIFS Virtual disponível no canal do YouTube, se constituindo em
importante conteúdo de consulta para interessados na centralidade temática da Leitura, do
Livro e da Literatura.

LANÇAMENTO DE LIVROS

46

Assim como nas edições presenciais da FLIFS, o “lançamento de livros” é uma das
ações mais contundentes dessa política pública de formação leitora que se configura com o
objetivo de (sempre) socializar e divulgar, através da sua programação, o fazer literário de
escritores, pequenas editoras e/ou editores independentes na promoção dos seus títulos.
Para integrar a programação na seção Lançamento de Livros, os interessados
deveriam participar através da Chamada Pública Simplificada de nº 02/2020, cujo objeto era
a seleção de propostas para Lançamentos de Livros, nos campos literários, científicos,
Literatura de Cordel, dentre outros. Merece nota que, as obras submetidas à seleção
deveriam ser inéditas e/ou publicadas entre janeiro de 2019 e agosto de 2020.Foram
inscritos e selecionados 25 títulos de autores locais e de outros estados do Brasil,
compreendendo comunidade acadêmica, bem como a comunidade externa.
Os Lançamentos de Livros aconteceram nos dias 24 e 25 de setembro, em dois
blocos, das 18 às 18h30 e das 18h30 às 19h, divididas em duas mesas/dia tendo os
autores, cinco (05) minutos para apresentar sua obra. Veja Tabela 18 a seguir:
Tabela 18-Divisão Mesas/Dia/Quantidade
DIA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

24/09
24/09
25/09
25/09

Mesa 1
Mesa 2
Mesa 1
Mesa 2

6
7
6
6
25

TOTAL
Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

Faz-se necessário ressaltar que as sessões de Lançamentos de Livros tiveram uma
assistência em tempo real muito expressiva. No primeiro dia de lançamentos,registrou-se
744 visualizações e no segundo 657; totalizando 1.401 visualizações nos dois dias de
lançamentos.

PRAÇA DO CORDEL
A Praça do Cordel, um dos espaços mais vibrantes da FLIFS, possui como principal
objetivo inserir cordelistas e a sua produção num contexto de discussão acerca do campo
da Literatura popular, agregando, para além do reconhecimento de patrimônio cultural,
referência simbólica para a Região Metropolitana de Feira de Santana.
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Com a realização da FLIFS Virtual – Edição Especial, a Praça do Cordel também
sofreu a reconfiguração para o ciberespaço, mas sem perder a sua conotação poética,
autônoma e artesanal, mantendo o espaço para as declamações autorais e de nomes
clássicos da antologia do Cordel, além da oferta de oficinas, tradicionalmente oferecidas,
como a de Xilogravura.
A Praça do Cordel foi formatada com a realização de quatro lives assim distribuídas:

Quadro 5-Lives Praça do Cordel, Flifs Virtual, 2020
DIA

23/09
QUARTA-FEIRA

24/09
QUINTA-FEIRA

HORÁRIO

CORDELISTAS

15h30 às 16h

ROMILDO ALVES
Feira de Santana/BA
AURITHA TABAJARA
Ipueiras - Ceará

14h30 às 15h30

25/09
SEXTA-FEIRA

26/09
SÁBADO

16h às 17h

ROMILDO ALVES
Feira de Santana/BA
NIVALDO CRUZCREDO
Feira de Santana/BA
FRANKLIN MAXADO
Feira de Santana/BA
DOMINGOS SANTEIRO
Feira de Santana/BA
CHICO PEDROSA
Recife/PE
JURIVALDO ALVES DA SILVA
Feira de Santana/BA

16h às 16h30

LUCIANO FERREIRA
Coração de Maria/Ba
IZABEL NASCIMENTO
Aracajú/SE

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

Foram realizadas três horas de programação destinada à Literatura de Cordel,
contando com nove cordelistas, sendo cinco poetas residentes em Feira de Santana, um da
cidade baiana de Coração de Maria, um oriundo de Ipueiras no estado do Ceará, um da
capital pernambucana, Recife, e um de Aracaju. Merece destaque, a presença de duas
mulheres cordelistas na programação da Praça do Cordel.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
A Programação Cultural da FLIFS Virtual - Edição Especial atendeu todos os
públicos com a finalidade de promover diversas linguagens artísticas, dando destaque à
produção local e regional. O Evento, além de atender aos alunos, professores, atraiu
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usuários das mídias digitais, oferecendo em seus canais a oportunidade de ampliar
conhecimentos a partir de uma visão abrangente de diversas referências culturais, trazendo
assim, o gosto da leitura a partir de vários formatos.

Quadro 6 - Espetáculos por Linguagem Artística/Responsável
LINGUAGEM
TÍTULO
RESPONSÁVEL
ARTÍSITCA
Lançamento da FLIFS VIRTUAL – EDIÇÃO ESPECIAL
Clarice para mulheres, do Grupo Conto Em
Cena(online)
Abertura Oficial FLIFS VIRTUAL – EDIÇÃO ESPECIAL
Sarau de Quintal – Um pé de Esperança - Márcia Porto
e Mano Gavazza (online)

Teatro

Grupo de Teatro Conto em
Cena / UEFS

Lítero-musical

SESC – Serviço Social do
Comércio

Poesia, minha guia – Jackson Costa (online)

Teatro

SESC – Serviço Social do
Comércio

Conversaria – Versos, canções e histórias.
Maviael Melo (online)

Lítero-musical

SESC – Serviço Social do
Comércio

Show Musical Marcos Heynna (live)

Musical

UEFS

Show Musical de Encerramento com Del Feliz (online)

Musical

UEFS

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

Podem-se considerar as apresentações que compõem o Quadro 6 como produções,
especialmente criadas para a FLIFS Virtual, por isso, incidiram em horários especiais da
Programação Cultural. Dentre eles podemos exemplificar os espetáculos na linguagem
teatral “Clarice para mulheres”, produzida pelo Grupo de Teatro Conto em Cena e “Poesia,
minha guia”, criados, especialmente, para compor a programação FLIFS 2020, tendo como
principal mote a produção literária brasileira.
A veiculação do roll das apresentações descritas acima, tem características
importantes e similares que merecem destaque, além do que já foi mencionado. Os artistas
envolvidos e que figuraram como atrações principais dos espetáculos apresentados,
representam em suas respectivas áreas de atuação nomes de acentuada notoriedade da
crítica especializada e do gosto popular, seja no alcance local, como Marcos Heyna e o
grupo de teatro Conto em Cena, regional como Márcia Porto e Mano Gavazza, e Maviael
Melo, ou ainda nacional, como Jackson Costa e Del Feliz. Destaca-se ainda, que tais
apresentações envolveram três diferentes linguagens artísticas, assim distribuídas: duas de
teatro, duas lítero-musicais e duas musicais.
Outra apresentação cultural, tradicionalmente, promovida nas edições anteriores da
FLIFS, e que ocupou parte importante da programação da FLIFS Virtual foi a Contação de
Histórias. As sessões de Contação de Histórias aconteceram todos os dias, nos turnos
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matutino e vespertino, destinadas, preferencialmente, ao público infantil e, por isso,
momento esperado pelas crianças. Vejamos a Tabela 19 sobre o número de visualizações.
As contações de histórias que integraram a FLIFS Virtual recriaram, de modo
singular,uma forma de contar as histórias apresentadas na programação do evento, cujo
repertório transitou entre histórias pertencentes à tradição oral e histórias nacionalmente
e/ou mundialmente conhecidas, a exemplo de a “Menina do leite “e de “Romeu e Julieta”,
além de composições autorais, como as fábulas “Galinha Zezé” ou “A galinha Auxiliadora”.

Tabela 19 - Distribuição Sessões/Dia Contações de Histórias e Visualizações
DIA

23/09

24/09

25/09

26/09

CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS (ON LINE)

HORÁRIO

Baú de histórias
Contadora - Marlene Barros
Romeu e Julieta
Contadora: Maria do Carmo
A menina do leite
Contadora: Tatiana Santos
As palavras de Jade
Contadora: Ana Paula Mira
EmiliaNunez
A galinha Auxiliadora
Contadora: Profa. Rita
Queiroz
A menina dos brincos de
ouro – Contadora: Profa.
Luciene Souza e José Rêgo
(Grupo Canastra Real –
Contos em Cantos)
A galinha Zezé Contadora
Contadora: Irá Rodrigues

10h
14h
10h
14h
10h

PATROCINADOR
SESC – Serviço Social
do Comércio
Bibliotecária da BCJT UEFS
Bibliotecária da BCJT
– UEFS
SESC – Serviço Social
do Comércio
SESC – Serviço Social
do Comércio

VISUALIZAÇÕES
30
550
319
105
77

14h

Profa da UEFS

155

10h

SESC – Serviço Social
do Comércio

183

14h

FLIFS– UEFS

TOTAL

244

1.940

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

MINICURSOS E OFICINAS
No formato virtual a oferta de minicursos e, especialmente, de oficinas obteve um
aumento expressivo. A Comissão Organizadora abriu um período de inscrição e através de
um formulário no Google Forms algumas propostas foram submetidas e analisadas por uma
comissão específica. Após o aceite das proposições,foi aberto um período de inscrição para
o público interessado. Importante ressaltar que as propostas recebidas estavam, em sua
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maioria, ligadas às instituições organizadoras, em especial professores das Redes Estadual
e Municipal de Ensino. (Ver Anexo - Sessão Minicurso e Oficinas)
A variedade de temas abordados foi aspecto importante apresentado nas
proposições dos mini-cursos e oficinas, contemplando as áreas de Tecnologia, Literatura,
Escrita, Artes e Cultura. A grande maioria dessas atividades aconteceu através do canal do
YouTube da FLIFS, com exceção da oficina Desenho nas aulas de Ciências, a
biodiversidade representada com lápis e papel que aconteceu pelo Google Meet devido a
sua especificidade e a oficina Quem conta um conto...que tinha como proposta um trabalho
através do WhatsApp.O número de participantes de cada minicurso e oficina, assim como
as visualizações posteriores no canal do YouTube encontram-se nas Tabelas 20 e 21.
Tabela 20 - Minicurso/Visualizações
MINICURSO
A encantaria da linguagem literária

PARTICIPAÇÕES

VISUALIZAÇÕES

78

488

-

-

Música: seus usos e recursos
O uso dos recursos tecnológicos na literatura infanto-juvenil

TOTAL

49

173

127

661

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

Tabela 21- Oficinas/Visualizações
OFICINA

PARTICIPAÇÕES

VISUALIZAÇÕES

A arte da fotografia: como ler essa escrita com luz?

61

359

Contação de histórias: encantos e criatividade – 1º dia

64
64

249
354

14

Não foi veiculada pelo
YouTube

Contação de histórias: encantos e criatividade – 2º dia
Desenho nas aulas de Ciências, a biodiversidade
representadacom lápis e papel
Figuras do nosso Folclore (Saci e Bumba meu boi)

14

106

Formação leitora em tempos de pandemia
Gravação de videoaula utilizando ferramentas do Google
parainiciantes
Leituras do “meu lugar” e o resgate das histórias locais

45

399

55

-

30

-

Nos caminhos do texto: há poesia em tudo?

38

376

Podcast
Possibilidade de utilização da Literatura de Cordel na sala
de aula
Oficina básica de serigrafia: Carybé e Jorge Amado:
ArtesVisuais e Literatura

22

134

13

296

2

127

Quem conta um conto...

4

Não foi veiculada pelo
YouTube

“Storytelling Virtual” (contação de histórias em Inglês)

18

204

Xilogravura

TOTAL

23

244

467

2.848

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.
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Participação das Escolas
Nesta Edição Especial,as unidades escolares da Educação Básica de Ensino
(pública e privada) apresentaram o resultado dos seus projetos literários em sala de aula na
FLIFS Virtual através da produção e apresentação de vídeos, disponibilizados durante a
programação do Evento e, depois, depositados no canal FLIFS oficial do YouTube.
A Comissão Organizadora divulgou em seus canais de comunicação um Informativo
para que as escolas interessadas enviassem vídeos que poderiam participar apresentando
as atividades que normalmente fariam de forma presencial. Foram enviados dez (10) vídeos
de sete (07) instituições, tendo a participação de alunos e professores com variadas
atividades culturais, como contação de histórias, declamações de poesias, leituras de textos
autorais e de autores conhecidos, dentre outros. No Quadro 7, tem-se a síntese do material
enviado pelas unidades escolares:

Quadro 7 - Apresentação das Escolas
ATIVIDADE
Contação de Histórias
Contação de Histórias
Contação de Histórias
Contação de Histórias
Apresentação de Fábulas
Apresentação de Cordel
Miscelânea Cultural

ESCOLA
Professores de Escolas Municipais de Feira de Santana
Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Almeida Cordeiro
Escola Rubem Alves
Escola Castro Alves
Escola Centro SESC de Feira de Santana
Colégio Estadual do Campo Itan Guimarães Cerqueira
Colégio Estadual Professora Tecla Melo
Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS, 2020.

PÚBLICO DO EVENTO
Na modalidade virtual o público da FLIFS foi considerado a partir do número de
visualizações das atividades postadas no canal do YouTube, bem como, do número de
registro das atividades que exigiram inscrições prévias. Desse modo, a seguir apresenta-se
na Tabela 22 o número de visualizações de todas as atividades transmitidas pelo referido
canal.
Tabela 22 - FLIFS Virtual - Edição Especial Dados de Visualizações
Apresentação Cultural
6
3.387
Apresentação de Escolas
7
1.150
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Campanha de Memórias Da FLIFS
Campanha de Memórias Literárias
Contação de Histórias
Conversa com Autor
Exposições Virtuais
Lançamento de Livros
Mesas de Debate
Minicursos
Oficinas
Praça Do Cordel

30
5
8
7
1
4
20
3
10
4

1.285
182
1.997
2.264
314
1.424
10.543
661
2.367
1.432

Fonte: FLIFS/PROEX/UEFS - SESC, 2020.

MOSAICO CULTURAL
Composto por galeria de fotos, apresentações culturais, vídeos e exposições virtuais,
o espaço denominado Mosaico Cultural foi concebido pelos organizadores da FLIFS, com o
objetivo de socializar ações/atividades desenvolvidas no âmbito da cultura e da arte,
disponibilizando aos “navegantes” do site www.flifsoficial.uefs.br conteúdo artístico cultural
produzido através de projetos escolares e/ou institucionais.
Inauguraram esse espaço duas exposições virtuais, que possui em comum a escrita
de estudantes. A primeira referente ao V Concurso para Escritores Escolares, programa
escolar, promovido pelo Governo do Estado, através dos Núcleos Territoriais de Educação
com produções de estudantes oriundos da Rede Estadual de Ensino; e a segunda,
Indígenas do Nordeste: resistir para existir, de estudantes indígenas da UEFS concebida em
parceria pelo Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste - Anjuká e pelo Museu
Casa do Sertão, ambos da UEFS, apresentam, nesta exposição virtual, breve recorte com
enfoque nas histórias de vida, testemunhos materiais e relações entre sujeitos e memórias
que compõem a diversidade étnica e cultural indígena, presentes nos cursos de Graduação
da Universidade.

PARTICIPAÇÃO DAS EDITORAS, LIVRARIAS E DISTRIBUIDORAS
Na FLIFS Virtual, a Comissão Organizadora buscou estratégias de aproximação dos
leitores com os livros, a fim de reproduzir para a virtualidade a participação de expositores e

53

assim colaborar na ampliação dos espaços de venda de livros, impressos e digitais. Para
tanto, foi divulgada uma Chamada Pública para inscrição dos expositores interessados.
Ressaltamos que não houve custo para os expositores inscritos.
A estratégia para participação dos expositores foi disponibilizar no site da FLIFS,
www.flifsoficial.uefs.br, uma aba de destaque e postagens nas redes sociais com a
catálogos de livros que seriam comercializados durante o Evento. Assim, cada expositor
tinha a sua logomarca e o link da sua empresa que direcionava o participante para a sua
plataforma de vendas. Participaram da FLIFS Virtual 29 expositores, entre editoras, livrarias
e distribuidoras, com destaque para a expressiva participação de editoras universitárias.
RELAÇÃO DOS EXPOSITORES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Boto Cor de Rosa, Livros, Arte e Café
Editora 34
Editora Bazar do Tempo
Editora BoiTempo
Editora Caburé Livros Artesanais
Editora Caramurê Publicações
Editora da UEFS
Editora e Livraria EDIUNESC
Editora EdUFScar
Editora Mondrongo
Editora Paralelo 13S
Editora Paulinas
Editora Quilombhoje
Editora Sagga
Editora UBU
Editora UESC
Editora UFABC
Editora UFMG
Editora UFPR
Editora UFRRJ
Editora UFSC
Editora UNB
Editora Unicamp
EDUFBA
EDUNEB
Essentia Editora Instituto Federal Fluminense
Livraria Atlântica
Livraria Rei do Livro
Sebo da Princesa e ainda editoras universitárias

LIVE FINAL
No dia 17 de dezembro foi transmitida pelo canal do YouTube FLIFS Oficial, a live
VEM AÍ, FLIFS 2021, cujo objetivo foi avaliar a FLIFS Virtual Edição Especial numa
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conversa interativa com o seu público. Na oportunidade através de conversa entre a
professora Rita Brêda, coordenadora da FLIFS e Pró-Reitora de Extensão/UEFS e Felipe
Lisonjeado, acadêmico de Letras/UEFS e criador de conteúdo literário digital. Durante a
atividade, também, foi apresentada as principais inovações para a FLIFS 2021. Num
intervalo de 14 dias a live registrou 125 visualizações.

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SNCT
A PROEX/UEFS coordenou,em parceria com a PROGAD e PPPG, uma
programação conjunta da XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT, realizada
entre 19 e 23 de outubro. Em 2020, o tema foi “Inteligência Artificial: a Nova Fronteira da
Ciência Brasileira.” No tocante as atividades extensionistas, a PROEX apresentou para a
comunidade uma programação voltada, prioritariamente, para professores e estudantes da
Educação básica. Merece nota que, simultaneamente, a PROEX promoveu neste período a 14a
Jornada de Extensão, eventos realizados virtualmente. (Ver anexo - Imagem 4)
A SNCT na UEFS contou em sua programação com três (03) simpósios, 13 mesas
de debates, uma palestra, 13 oficinas, além de apresentações culturais distribuídas durante
o período.
A Conferência de Abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi
transmitida pelo canal do YouTube/proexuefs, antecedida do pronunciamento do Magnífico
Reitor, professor Evandro do Nascimento Silva, em sequência ocorreu a apresentação da
Orquestra Sinfônica da UEFS. A Conferência abordou o tema: Trajetórias e perspectivas da
inteligência artificial na Ciência e Tecnologia, proferida pelos professores doutores Virgílio
Almeida/UFMG e Ricardo Gudwin/UNICAMP, tendo por mediador o professor Ângelo
Loula/UEFS.
A programação da SNCT contou com a realização de palestra, mesas de debates,
Simpósios (I,II,III), oficinas, visitas virtuais aos laboratórios das áreas de Biologia e
Tecnologia, exposições virtuais produzidas pelos Museus da UEFS, a saber: Museu de
Zoologia, Museu Casa do Sertão, Museu Antares de Ciência e Tecnologia e o Museu
Regional de Arte. Toda programação está disponível para acesso público no site
http:/www.snct.uefs.br/index.html e no canal do YouTube/proexuefs.
No Quadro 8 tem-se o resumo das atividades comuns às Pró-Reitorias: Pró-Reitoria
de Extensão, Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa e Pós-Graduação.
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Quadro 8 – Resumo das Atividades Acadêmicas
DIA

ATIVIDADES

TEMAS

VISUALIZAÇÕES

Abertura Oficial
Conferência

Pronunciamento do Reitor
Trajetórias e perspectivas da inteligência artificial na
Ciência e Tecnologia

323

Palestra

Empresa Nvidia – Inteligência Artificial e
Supercomputação

222

19 a
23/10

I - Trajetórias e perspectivas da inteligência artificial na
Ciência e Tecnologia
Simpósios I, II, III

II - Aplicações interdisciplinares da Inteligência Artificial

628

III- Aspectos éticos do uso de dados de mídias digitais
em pesquisas com seres humanos

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES

1.173

Fonte: SNCT/PROEX/UEFS, 2020.
*
Dados das visualizações até 30/12/2020.

Durante a SNCT foram ofertadas 13 oficinas temáticas, selecionadas através da
Chamada Pública Simplificada n.º 5/2020, transmitidas “ao vivo” e a exemplo do que ocorreu
nos eventos Seminário FLIFS e FLIFS Virtual-Edição Especial, os participantes mantiveram
a interatividade através dos chats. Participaram das 13 oficinas, 226 pessoas, tendo sido
registradas, até o dia 30/12, 1.839 visualizações do conteúdo das mesmas.
As oficinas com temas voltados para a Inteligência Artificial tiveram uma procura
muito significativa, tendo como participantes/inscritos alunos, professores e comunidade em
geral. Merece registro que foram ministrantes destas atividades, professores e alunos da
UEFS, bem como professores da Educação Básica das redes Estadual e Municipal. Foram
ofertadas 12 oficinas pelo canal do YouTube e uma pela plataforma do Google Meet.

Quadro 9 - Oficinas temáticas - SNCT
DIA

20/10

21/10

22/10

APRESENTAÇÃO (ONLINE)
O mar como recurso didático para
professores da educação básica
Computação e música
Planejamento e organização
financeira
Como criar atividades de vídeo
usando Edpuzzle
Planetário Itinerante - Existe vida lá
fora? Etnoastronomia – céu dos
índios
Recursos e práticas de ensino
sobre plantas medicinais
Como criar e utilizar jogos digitais
nas aulas remotas?

HORÁRIO
11h às 12h
14 às 16h
16 às 18h
19 às 20h

MINISTRANTE
Prof. Walter Ramos Pinto
Cerqueira
Sílvia Azevedo de Oliveira
Profa. Ana Lúcia Santos e
Fabrício Vieira da Silva
Prof. João Luiz Pereira da
Costa Ferreira

VISUALIZAÇÕES
83
159
107
250

9 às 10h

Wânder Santana de Oliveira
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9 às 11h

Gabriel Barros da Silva

95

14 às 16h

Experimentando fenômenos físicos

9 às 10h

A Geografia e os modelos:
modelando processos
geomorfológicos

14 às 16h

Prof. João Luiz Pereira da
Costa Ferreira
Pedro Henrique Pereira de
Souza
Prof. Jémison Mattos dos
Santos e os alunos: Andrea
Nery e Fabrício Dias

408
72
58
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(Oficina realizada pela plataforma
Google Meet)
A produção de vídeos como
ferramenta para a investigação da
natureza
Gestão Microempresarial

23/10

14 às 16h

19 às 21h

Eu na Ciência: jovens cientistas nas
escolas
História em quadrinhos sobre o
Meteorito do Bendegó: uma
proposta para ensino de Astronomia

9 às11h
9 às10h

Brenda Évelyn da Conceição
Pereira e Geane Machado
Araújo
Profa. Ana Lúcia Carvalho
Santos e João Vitor Gonçalves
Pereira
Prof. Klebson Souza Santos e
Ícaro Gonçalves de Lima

155

147
200

Eduarda da Paixão Costa
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TOTAL DE VISUALIZAÇÕES

1.839

Fonte: SNCT/PROEX/UEFS, 2020.
*Dados das visualizações até 30/12/2020.

Sobre a Programação Cultural foram disponibilizadas apresentações diariamente,
com horários diversificados e distribuídos entre as atividades acadêmicas. Outro registro a
salientar acerca desta atividade na programação da SNCT foi à participação dos
professores e estudantes do Curso de Música da UEFS, notadamente os que atuam em
Programas e Projetos de Extensão cadastrados no âmbito da PROEX. Vejamos o Quadro
10:
Quadro 10 - Programação Cultural
DIA
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10

APRESENTAÇÃO (GRAVADA)

HORÁRIO

VISUALIZAÇÃO*

Orquestra Sinfônica da UEFS
15h
Nos quatro cantos do mundo - JAM Performa
9h30
Show Malabarista com Marcel Torres
18h
Coral da UEFS- 44 anos
15h30
Feira em Teclas – Piano a 4 Artes
15h35
Sessão “Produtores do LICEMUS”
18h
Espetáculo Eu sou o Samba
9h30
TOTAL DE VISUALIZAÇÕES

132
83
91
35
37
106
130
614

Fonte: SNCT/PROEX/UEFS, 2020.
*Dados das visualizações até 30/12/2020.

Devido à modalidade virtual da realização da SNCT em 2020, consequentemente, as
visitas aos acervos das unidades museológicas da UEFS ficaram inviáveis. Desse modo, a
Rede de Museus (REMUS) da UEFS, composta pelos museus já citados neste item,
disponibilizaram exposições virtuais com recortes temáticos sobre os seus acervos e áreas
de atuação.Através desses espaços de educação não-formal durante o evento,
disponibilizou-se conteúdo voltado para os campos da educação patrimonial, identidade
cultural e elementos que favoreceram a popularização da ciência e tecnologia.
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Para além da REMUS/UEFS, material audiovisual foi produzido e apresentado por
outros setores/áreas de conhecimento da Universidade como pode ser lido no Quadro
11que apresenta descritivo das exposições virtuais disponibilizadas para a SNCT.
Quadro 11 - Descritivo Exposições Virtuais/SNCT

MUSEU / OUTROS

Museu Antares de Ciência
e Tecnologia

Museu Casa do Sertão
Museu de Zoologia da
UEFS
Campus Avançado da
Chapada Diamantina CACD
Curso de Agronomia
EEA
Área de Geociências

EXPOSIÇÃO

VISUALIZAÇÃO*

A inteligência artificial e a Astronomia no Museu
Antares de Ciência e Tecnologia
A inteligência artificial e a Biodiversidade no
Museu Antares de Ciência e Tecnologia
Humanidade: origem, civilização e filosofia no ...

109

Indígenas do Nordeste: resistir para existir

79

O Sertão pelas mãos de Marilene Brito
O Sertão em mim: registros afetivos da equipe do
MCS

51

Visita Virtual ao Museu de Zoologia da UEFS

45

Quem Somos

21

Chapada em Retalhos

7

Estação Experimental

32

Sextando com EEA
Os caminhos da área de Geociências/DEXA na
SNCT (2013-2019)
TOTAL DE VISUALIZAÇÕES

75

26
89

16

31
581

Fonte: SNCT/PROEX/UEFS, 2020.
*Dados das visualizações até 30/12/2020.

Conforme o Quadro 11 - Descritivo Exposições Virtuais/SNCT foram realizadas 14
exposições virtuais, das quais nove (09) foram produzidas pelos quatro (04) Museus da
UEFS, através das equipes do Museu Antares de Ciência e Tecnologia (03), Museu Casa do
Sertão (03), Museu Regional de Arte/CUCA (02) e Museu de Zoologia (01), que abordaram
assuntos relacionados à ciência e tecnologia, artes plásticas e cultura regional, destacando
o potencial (in)formativo das suas coleções. O conteúdo dessas exposições foi
disponibilizado no site do evento www.snct.uefs.br. Também merece destaque as
exposições da área temática de Geociências/DEXA com uma (01), do Campus Avançado da
Chapada Diamantina (02), da Estação Experimental/Curso de Agronomia (01) e do EEA Programa de Extensão Estudos de Educação Ambiental/UEFS (01).

INCLUSÃO DE POPULAÇÃO VULNERÁVEL
NAS AÇÕES EXTENSIONISTAS
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AÇÃO VOLUNTÁRIA - FLIFS
Com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura, mesmo em cenário de pandemia,
foi realizada a ação voluntária da FLIFS de doação de livros de Literatura para alunos da
Educação Básica.
Foram arrecadados 200 livros de Literatura infanto-juvenil, destes 111 foram doados
através de delivery, respeitando os protocolos de segurança da Vigilância Sanitária e do
distanciamento social. Os livros foram recebidos pela diretora da escola que serão
incorporados ao acervo da biblioteca da unidade escolar. Os títulos remanescentes serão,
oportunamente, doados.
Quadro 12- Ação voluntária – FLIFS / distribuição de livros, 2020

UNIDADE

QUANTIDADE

Escola Dois de Julho do Distrito de Jaíba

111

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

Intérpretes de Libras
A fim de ampliar a democratização de acesso aos conteúdos disponibilizados, em
parceria com o Núcleo de Acessibilidade da UEFS – NAU/PROGRAD, a presença de
intérpretes de Libras para toda a programação transmitida “ao vivo”, constando o Seminário
FLIFS (toda a programação contou com a presença dos intérpretes de Libras), FLIFS Virtual
– Edição Especial (apenas a programação gravada, bem como mini-cursos e oficinas, e
Programação Cultural não foram contempladas com a presença dos intérpretes). Durante a
FLIFS foram cedidos intérpretes que atendem a Prefeitura Municipal de Feira de Santana e
os eventos institucionais 14 a Jornada de Extensão e a XVII Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia tiveram a presença dos intérpretes nas atividades da programação, como a
Abertura Oficial, as Mesas de Debates e Simpósios. Devido à insuficiência de profissionais
disponíveis para o período, não foi possível atender toda a programação dos dois últimos
eventos citados.

14A JORNADA DE EXTENSÃO
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Realizada entre os dias 19 a 23 de outubro, a 14ª Jornada de Extensão teve como
tema Extensão Universitária: desafios e possibilidades. A programação do evento ocorreu,
paralelamente, à XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como tem sido
empreendido nesse cenário de pandemia, a PROEX, seguindo o protocolo da Administração
da UEFS, executou toda a programação na modalidade virtual, contando com a experiência
acumulada da Pró-Reitoria e dos diversos Programas/Projetos no âmbito de sua gestão
durante esse período de trabalho remoto.
A programação da Jornada contou com duas mesas de debates, a primeira com o
tema O desafio da Curricularização da Extensão nos currículos dos cursos de Graduação,
tendo por expositores, a Professora Dra. Ana Inês Sousa/UFRJ e do Professor Dr. Etevaldo
Almeida Silva/UERN, que apresentaram as principais modificações que se impuseram
(onde, como e em que momento) às atividades de Extensão no ajuste curricular de cada
uma das instituições. O debate também abordou a associação da curricularização da
Extensão universitária como política de democratização do acesso a uma universidade
pública, gratuita e de qualidade face ao desafio de ser uma referência para a sociedade que
a mantém, estabelecendo relação dialógica e respondendo às demandas que ela coloca. A
mediação foi realizada pela Pró-Reitora de Extensão da UEFS, a Professora Dra. Rita de
Cassia Brêda Mascarenhas Lima. (Ver Anexo - Imagem 5)
A segunda mesa discutiu as Experiências Extensionistas em contexto de pandemia,
que teve como objetivo apresentar/discutir relatos das ações/atividades desenvolvidas por
Programas e Projetos cadastrados no âmbito da PROEX no período do trabalho remoto,
durante o distanciamento social imposto pela pandemia da COVID-19. As exposições foram
realizadas pelos Professores: Dr. Deybson Borba de Almeida/DSAU (Programa Qualificação
em Urgência e Emergência: uma Articulação da Universidade com a Rede de Urgência e
Emergência em Feira de Santana); Dr. Pablo Rodrigo Fica Piras/DTEC (Programa
Segurança Alimentar e Inclusão Digital) em Comunidades de Agricultura Familiar do Interior
e Ma. Iranildes Almeida de Oliveira Lima/DLA (Núcleo de Línguas de Idiomas sem
Fronteiras na UEFS (Nucli-IsF/UEFS)/ Portal: Ensino aprendizagem de Línguas Modernas
para a Cidadania, Inclusão Social, Diálogo Multi e Intercultural), contando com a mediação
da Professora Dra. Simone Souza de Oliveira/DCBIO, coordenadora do Programa Estudos
Parasitológicos na Microrregião de Feira de Santana.
Além das mesas de debates, dois (02) Webinars foram realizados com o título
Relatos de experiências extensionistas: extensão na rede. O Webinar1 foi composto por
cinco (05) estudantes de cursos de Graduação da UEFS, a saber: Danielle Morais da Silva
Antunes, bolsista do Projeto Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas/DEDU; Vanilde
Silva de Araújo Reis, bolsista do Projeto de Extensão Leitura Itinerante/DLA-DEDU; Maria
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Fernanda dos Santos Santana, bolsista do Projeto Conhecendo Economia Feirense: o custo
da cesta básica/DCIS; Camila Andrade Ferreira dos Santos, bolsista do Programa de
Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental EEA/DTEC e Anne Bárbara, voluntária do
Projeto de Extensão - Manejo de Resíduos Sólidos Orgânicos: Sistema Integrado de
Produção de Compostagem, hortaliças e galinhas caipiras/DCBIO, que a partir do
conhecimento adquirido com suas vivências, como bolsistas e/ou voluntários, nos
Programas e Projetos nos quais atuam, socializaram suas experiências no desenvolvimento
dos respectivos planos de trabalho. A mediação foi realizada pela Professora Dra. Vania
Rastelly de Sousa/DEXA, doutora em Química Orgânica - UFBA e coordenadora do
Programa Educação Ambiental como Estratégia para Redução dos Impactos Ambientais
Causados pelos Resíduos Químicos.
A segunda sessão das falas de bolsistas e/ou voluntários se deu com o Webinar2,
contando com quatro (04) estudantes, também dos cursos de Graduação da UEFS. Foram
eles: Matheus Guimarães Costa, bolsista do Projeto: Cinema - Subjetividade, Cultura e
Poder/DCHF;

Bruna

Constantino,

bolsista

do

Programa

de

Popularização

das

Ciências/DFIS; Laura Aimê de Almeida Barbosa, bolsista do TnC e Você: Programa de
Ensino e Extensão em Terapias Complementares e Integrativas/DSAU e Graziele Oliveira
Mendes, bolsista do Programa Educação Ambiental como Estratégia para Redução do
Impacto

Ambiental

causado

pelos

Resíduos

Químicos/DEXA.

A

professora

do

Departamento de Saúde, Ma. em Educação, Amanda Leite Novaes/DSAU, coordenadora do
Subprojeto VIDA(Vivências Integrativas, Dançantes e Acolhedoras) do Programa Rede de
Apoio, Afetos e Ações Solidárias para UEFS realizou a mediação.
Uma inovação decorrente da imposição do trabalho remoto foi a modalidade de
apresentação dos planos de trabalho dos bolsistas PIBEX e voluntários cadastrados na
PROEX que produziram vídeo pôsteres, com duração máxima de cinco (05) minutos. Essa
modalidade recebeu inscrições de 161 bolsistas e/ou voluntários, distribuídos nas áreas
temáticas da Extensão universitária, cujos produtores integram os cursos da Graduação nos
nove Departamentos da UEFS. A qualidade dos vídeos pôsteres enviados foi uma grata
surpresa ao que diz respeito à participação dos bolsistas e voluntários durante a 14ª
Jornada de Extensão que, mesmo frente aos desafios do cenário pandêmico propondo-se a
superá-los.
Toda a programação foi transmitida pelo canal oficial PROEX/UEFS no YouTube:
/proexuefs, podendo ser acessada a qualquer momento. Até o dia 30/12, 7.599
visualizações foram registradas no canal, distribuídas da seguinte maneira: mesas de
debates com 482, webinars com 271 e apresentação dos bolsistas PIBEX e voluntários com
2.848 visualizações. Lembramos que através dos perfis oficiais da PROEX nas redes sociais
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(Instagram e Facebook) e a página www.proex.uefs.br foram utilizados como principais
aportes para a divulgação e mobilização do evento.
Todas as atividades ocorreram a partir do suporte técnico-digital, com a transmissão
“ao vivo”, ou seja, através de lives, bem como de estreias no canal do YouTube do material
audiovisual gravado, notadamente os citados vídeo pôsteres dos bolsistas e voluntários.

Dimensão 5

PRODUÇÃO ACADêMICA
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DIMENSÃO 5 - PRODUÇÃO ACADÊMICA
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Ações de Extensão desenvolvidas por modalidade;

  Comunicações em eventos com base em resultados da Extensão.

Ações de Extensão desenvolvidas por modalidade

O caráter da virtualidade de realização dos eventos da PROEX em 2020, permitiu a
inovação do desenvolvimento de diversas ações/atividades como lives, debates, material
informativo para redes sociais, webinars, simpósios, oficinas, minicursos, promovidos pelos
Programas, Projetos e Cursos de Extensão. Os números apresentados constam do item
Dimensão 4, Público Alcançado por Cursos, Eventos e Atividades Complementares,
expostos na Tabela 13 - Síntese dos Eventos, classificados por área temática, cadastrados
na PROEX em 2020. Acerca dos Eventos coordenados pela Pró-Reitoria e organizados em
parcerias institucionais e interinstitucionais, se apresenta a Tabela 23 com o Demonstrativo
das Modalidades/ Eventos Institucionais e Interinstitucionais, 2020:

EXPOSIÇÕES

MINICURSOS

SIMPÓSIOS

WEBINAR3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

FLIFS

19

0

2

10

2

3

6

0

0

25

14a JORNADA DE
EXTENSÃO e

2

0

15

2

0

XVII SEMANA
NACIONAL DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

-

1

2

13

14

-

-

3

-

-

28

3

4

23

16

3

21

3

2

25

TOTAL

Fonte: UEFS/PROEX, 2020.

LANÇAMENTO
DE LIVROS

OFICINAS

7

ATIVIDADE
CULTURAL

CONFERÊNCIA

SEMINÁRIO FLIFS

EVENTO

MESAS
REDONDAS

PALESTRA

Tabela 23 – Demonstrativo das Modalidades/Eventos Institucionais e Interinstitucionais, 2020
MODALIDADES
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COMUNICAÇÕES EM EVENTOS COM BASE EM
RESULTADOS DA EXTENSÃO
A 14a Jornada de Extensão contou com a participação de 161 estudantes bolsistas
que apresentaram seus planos de trabalho, por meio de vídeos gravados e programados
para ser exibidos conforme as áreas temáticas da Extensão, transmitidas pelo canal da
PROEX. Ficou assim distribuída as apresentações:
Quadro 13- Vídeo pôsteres apresentados na Jornada de Extensão por Área
ÁREA

TOTAL

Contábeis

3

Cultura e Arte

10

Economia

3

Educação

40

Meio Ambiente

14

Saúde

76

Tecnologia

13

Trabalho

2

TOTAL

161

Fonte:UEFS/PROEX, 2020.

Na playlist Jornada de Extensão 2020 constam todas as apresentações dos Planos
de trabalho dos Bolsistas PIBEX e Voluntários, pelo endereço (https://url.gratis/DIq59), até
30 de dezembro, os vídeos pôsteres tiveram o total de 2.848 visualizações. (Ver Anexo
Imagem 5)
Ainda durante a Jornada de Extensão, houve a realização de dois Webinars, que
também contaram com a presença de estudantes bolsistas, que relataram sobre suas
experiências com os planos de trabalho, e obteve em 30/12/2020 o total de 271
visualizações.
Merece nota que a produção acadêmica na área da Extensão universitária na UEFS
resultou de expressivo número de atividades realizadas exclusivamente para o período de
trabalho remoto. Na Tabela 24 apresentamos síntese desta produção oriunda de Programas
e Projetos institucionais e interinstitucionais na modalidade virtual destacando a realização
de atividades educativas, lives, ciclo de palestras, cursos e minicursos, dentre outros cujo
objetivo foi atuar de forma sistemática no ciberespaço, pontuando a transformação de
atividades realizadas no mundo virtual. No total foram registradas 184 atividades
promovidas por Programas e Projetos cadastrados e/ou vinculados à PROEX. (Ver Anexo
Tabela 25)
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Tabela 24 – Síntese da Produção Acadêmica por Programas e Projetos Institucionais e
Interinstitucionais - Modalidade Virtual, 2020
TIPO

DEPARTAMENTO/UNID
ADE

TOTAL

DSAU

3

DCHF

1

PROGRAMA

DSAU

1

INTERINSTITUCIONAL

DSAU

1

ATIVIDADE

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
AÇÃO EDUCATIVA

SUBTOTAL
CICLODE PALESTRAS E
OFICINAS

PROGRAMA

6
DLA

SUBTOTAL
ATIVIDADE COMPLEMENTAR

CURSO

CURSO ON LINE

PROGRAMA

PROJETO

9
DSAU

4

DEDU

1

DCHF

2

DLA

1

DSAU

3

DTEC

1

DCBIO

1

DEDU

1

DLA

2

DSAU

1

PROPAAE/PGDP

1

DCBIO

1

DCHF

1

DCIS

1

DEDU

2

DEXA
SUBTOTAL

INSTITUCIONAL

LIVE
PROGRAMA

PROGRAMA

DCBIO

1

DSAU

1

PROEX

1

UEFS

1

DCBIO

3

DEDU

5

DEXA

17

DLA

2

DSAU

9

DTEC

1

INTERINSTITUCIONAL

1

PROEX

1
43

DCIS

SUBTOTAL
OFICINA

2
20

SUBTOTAL
MINICURSO

1

1
107

PROGRAMA

DLA

1

INSTITUCIONAL

UEFS

1

66

SUBTOTAL
PALESTRA

INSTITUCIONAL

2
DCBIO

SUBTOTAL
PESQUISA VIRTUAL

PROEX

1
ADM JUNIOR

SUBTOTAL
RODA DE CONVERSA

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1
1
1

DSAU

1

SUBTOTAL

1

TOTAL

184

JORNADA VIRTUAL DA UEFS
No período de 27/07/2020 a 01/08/2020 a UEFS realizou a primeira Jornada Virtual
com o tema Trilhas para a Pluriversidade. O evento tinha como objetivo promover ampla
troca de conhecimentos, experiências e aprendizados, além de se constituir em amplo
espaço de discussão e reflexão com o propósito de associar-se, ininterruptamente, com as
comunidades acadêmica e externa, mesmo frente ao cenário de pandemia e,
consequentemente, do trabalho remoto.
A programação da Jornada Virtual da UEFS contou com quatro (04) grandes
debates, 118 mesas redondas, 80 mini-cursos, 27 oficinas, além de 92 vídeos e 56
podcasts, com a participação da comunidade universitária, dos servidores docentes,
técnicos administrativos e estudantes, bem como suas representações sindicais e
estudantis, colegiados, departamentos, setores, sempre tendo em vista atividades que
ultrapassem o espaço da UEFS e envolvam toda a Sociedade.
Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Extensão apresentou duas proposições de mesasredondas, a saber: A Extensão Universitária e os desafios no contexto da pandemia, com a
participação das Pró-Reitoras de Extensão, professora Dra. Adriana dos Santos Marmori
Lima da UNEB, professora Dra. Fabiana Dultra da UFBA, professora Dra. Maria Milhomem
da UFT e professora Dra. Rita de Cassia Brêda M. Lima da UEFS, proponente da mesaredonda e mediadora da atividade. Até o dia 31 de dezembro foram registradas 371
visualizações. A segunda proposição foi a mesa-redonda FLIFS: política pública na
formação de leitores, composta pelas analistas universitárias, lotadas na PROEX/UEFS,
Ms.Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos, também proponente e mediadora da atividade, e
Ms. Eliana Carlota Mota Marques Lima, e das professoras Dra. Maria Helena da Rocha
Besnosik (aposentada pela UEFS e ex-Pró-Reitora de Extensão) e a professora Dra. Rita de
Cassia Brêda Mascarenhas Lima, atual Pró-Reitora. A referida atividade registrou 351
visualizações, também, até o dia 31 de dezembro de 2020.
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Merece registro que a analista universitária Ms. Ana Patrícia Maia dos Santos
Almeida participou como convidada da mesa-redonda Café com RPDG, um atalho mental
para as finanças pessoais, do Projeto de Extensão Contabilidade Familiar: um instrumento
de Educação Financeira que contribui para a sustentabilidade das unidades populares,
coordenado pela professora Ione Cruz do DCIS/UEFS, com 451 visualizações até o último
dia do ano de 2020.

PARTICIPAÇÃO DE INTEGRANTES DA PROEX EM OUTROS EVENTOS
Também ocorreu a participação de integrantes da equipe PROEX em eventos
acadêmicos promovidos por setores/unidades da UEFS e/ou de outras IES com temáticas
acerca da Extensão universitária, promovidos durante o ano de 2020. Registraram-se os
seguintes:


PROSA NA REDE, realizado em 18 de novembro pelo NEMOC/DEXA/UEFS
com a professora Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima/Uefs e professora
Maria Celeste Souza de Castro/UNEB. A atividade foi transmitida pelo Canal
do YouTube do Programa Carloman;



V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO UFRB, realizado em 5 de novembro,
participaram da MESA-REDONDA: Universidade e educação permanente:
contextos, experiências e desafios, de Projetos e Programas de Universidade
Aberta a Maturidade e a Terceira Idade no Brasil, a analista universitária e
coordenadora da UATI Eliana Carlota Mota Marques Lima/UEFS e Sara
Cerqueira/UATI-UNEAL, Sheila Maria Carregoza/UATI-UNEB e mediada por
Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro/PROMAT-UFRB;



Conexão Proex/UNEB, realizada em 9 de julho: A Gerência de Apoio à
Cultura e às Ciências (GACC), da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da UNEB,
promoveu a nona edição do projeto Conexão Proex. A atividade nesta edição
teve como tema “Experiências da Extensão Universitária em Tempos de
Pandemia” A Pró-Reitora de Extensão, professora Rita de Cássia Brêda
Mascarenhas Lima, integrou a mesa juntamente com as pró-reitoras de
Extensão Adriana Marmori/UNEB, Maria Santana Milhomem/UFT e Simone
Castanho/UENP. A mediação da atividade foi realizada pela gerente de
Extensão da UNEB, Márcia Cerqueira. O evento visou propor debates sobre
temas do fazer acadêmico e solidário.
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ANEXOS
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Imagem 1 - Programação do Seminário FLIFS

Fonte: PROEX/UEFS, 2020.
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Imagem 2 - Programação da FLIFS Virtual - Edição Especial
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Fonte: PROEX/UEFS, 2020.
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Imagem 3 - Programação das Oficinas e Minicursos da FLIFS Virtual
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Fonte: PROEX/UEFS, 2020.
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Imagem 4 - Programação da SNTC
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Fonte: PROEX/UEFS, 2020.
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Imagem 5 - Vídeos Selecionados e Veiculados no YouTube dos Bolsistas PIBEX e Voluntários de
Extensão em 2020

101

102
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Fonte: PROEX/UEFS, 2020.

Nº

1

2

PROGRAMA/PROJE
PROGRAMA/PROJETO/CURSO
TO/CURSO

Programa de Educação Tutorial
em Ciências Econômicas da
Universidade Estadual de Feira
de Santana (PET-Uefs)

Programa de Extensão:
Encaminhar Ação Cidadã (PEAC
/ PROEX

PROGRAMA

PROGRAMA

DPTO

INTERINSTIT
UCIONAL

DSAU

EVENTO/MATERIAL
Desenvolvimento de um estudo
para monitorar os casos da
doença na Bahia e comoisto está
afetando a economia do estado.
Os principais objetivos do
estudo são monitorar os casos
de coronavírus no estado e fazer
gráficos diários com projeções
do avanço do vírus, estipulando
possíveis consequências
econômicas da pandemia,
conscientizando a população
sobre a gravidade da doença, e
estimulando ações preventivas
através de posts nas redes
sociais do projeto.
Realizará encontros virtuais de
formação. Com a temática:
“Conhecimento solidário:
socializando saberes em
educação física escolar e esporte
em tempos de isolamento
social” o evento é direcionado a
professores de projetos sociais,
escolas, entidades esportivas,
acadêmicos e profissionais da
área de educação física e afins

TIPO DE EVENTO

LIVE

LIVE

DATA

TIPO DE
DIVULGAÇÃO
(CARD, VÍDEO,
NOTICIA)

REDES SOCIAIS/SITE

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA

- Compartilhamento das
postagens nas redes sociais da
Pró-reitoria (Facebook e
Instagram):@proex.uefs

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
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3

Projeto de Extensão: Oficinas
Temáticas de Ciências para a
Educação Básica em Feira de
Santana-BA

PROJETO

DEXA

Promoção do I Curso de
Extensão em Produção de
Oficinas Temáticas.

DSAU

Atividades: Foram ações de
educação em saúde com os
funcionários das cantinas no
sentido de reforçar a
necessidade de higienização do
balçao, mesas, entre outros
objetos e higiene das mãos dos
manipuladores de alimentos. Os
estudantes demonstraram como
higienizar o ambiente utilizando
álcool líquido a 70%. Reforçaram
a importância da lavagem
frequente das mãos, com
demonstração da técnica
correta e também enfatizaram a
etiqueta respiratória.

CURSO ONLINE

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA

4

Ações de educação em saúde
na UEFS contra a propagação
do coronavírus

5

Práticas Integrativas e
Complementares na
ressignificação do envelhecer /
Coordenadores:André Renê
Barboni / Suzi de Almeida
Vasconcelos Barboni

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

DSAU

AÇÃO
EDUCATIVA

01/abr

6

Práticas de cuidado e
autocuidado através das
Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde
(PICS)

PROGRAMA

DSAU

AÇÃO
EDUCATIVA

01/abr

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

AÇÃO
EDUCATIVA

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
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7

Ação: Quarentena Ciência e
Educação no Cinema

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

DCHF

8

COVID- 19 CUIDADOS COM
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
E EQUIPE DE SAÚDE

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

DSAU

9

Orientação de Cuidadores de
Idosos sobre o COVID-19

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

10

CURSO sobre o COVID-19 e
Intubação

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

11

Produção álcool em gel a 70%
e distribuição em hospitais
públicos de Salvador

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

AÇÃO
EDUCATIVA

01/abr

Curso: Número de participantes:
17

CURSO

01/abr

DSAU

Curso: Número de participantes:
120 técnicos

CURSO

01/abr

DSAU

Curso a ser realizado

CURSO

01/abr

DSAU

A equipe repassa parte de
produção para o Hospital
Universitário Prof. Edgard
Santos e também para o hospital
Geral Ernesto Simões e Hospital
Ana Nery

AÇÃO
EDUCATIVA

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
Local: auditório – ILPI/ AFAS
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
Local: COOPEN
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
Local: não sabemos se será por
ATUALIZADA
meio virtual ou presencial
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA
Doação de 200 frascos para o
Hospital Geral Clériston
AÇÃO COVD-19,
Andrade, mas esse
publicada no site
fornecimento não será
da PROEX E
continuado. produzir álcool em
ATUALIZADA
gel a 70% e passar a distribuir
SEMPRE QUE
nossa produção com rótulo da
HOUVE AÇÃO
UEFS, a fim de obter uma
NOVA
distribuição maior e mais
regular em Feira de Santana
(Teremos apoio da equipe da
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UFBA para organizar nossa
produção). A produção local
será relevante para a
comunidade externa e para a
universidade. Entretanto,
antes disso, quero oficializar o
vínculo com a PROEX da
maneira mais rápida possível.
Assim, aguardo um
posicionamento da PROEX,
aprovando ou não a nossa
iniciativa, bem como as
instruções para oficialização da
ação. O material necessário
será inicialmente comprado
com recursos próprios e esse
será o fator limitante da
quantidade produzida. Ja
entreguei um lote de 200
frascos ao HGCA e gostaria de
divulgar a ação.

12

Ações educativas com os
familiares de pacientes
internados na UTI sobre
COVID- 19, com enfoque para
técnicas de higiene e lavagem
das mãos. (envolveu entrega
de folder do MS, simulação da
lavagem das mãos com os
familiares)

13

Roda de conversa na UTI com
os profissionais sobre o COVID
– 19, com enfoque para as
medidas e biossegurança para
a equipe.

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

DSAU

DSAU

Número de participantes: 20

Roda de conversa

CURSO

RODA DE
CONVERSA

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA

Local: HGCA

01/abr

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA

Local: HGCA
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DSAU

Solidário: Socializando saberes
em educação física escolar e
esporte em tempos de
isolamento soial

LIVE

15/abr

Cards

Whatsapp, Facebook e
Instagram

PROGRAMA

DSAU

Curso de Qualificação para
trabalhadores de saude sobre
coronavirus

curso

15/abr

Cards

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

16

Qualificação em Urgência e
Emergência: uma articulação
da Universidade com a rede de
urgência e emergência em
Feira de Santana

PROGRAMA

DSAU

Enfermeiras enfrentando a
pendemia por corona virus

LIVE

06/mai

Card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

17

Oficinas Temáticas de Ciências
para a Educação Básica em
Feira de Santana-BA

PROJETO

DEXA

I Curso de Produção em oficinas
tremáticas

CURSO

08/mai

Card, google sala
de aula

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

18

Qualificação da Rede de
Urgência e Emergência,
o Núcleo de estudos e
pesquisas em Gestão, Políticas,
Tecnologias e Segurança do
Paciente (GESTIO) e a Liga
Acadêmica de Enfermagem
Emergencista (LAcEEm)

PROGRAMA

DSAU

COMO AS ENFERMEIRAS TÊM
ENFRENTADO A PANDEMIA POR
CORONAVÍRUS NO PAÍS

LIVE

10/mai

Cards

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

14

Encaminhar: Ação Cidadã PEAC

PROGRAMA

15

Qualificação em Urgência e
Emergência: uma articulação
da Universidade com a rede de
urgência e emergência em
Feira de Santana
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19

Ensino Coletivo de
Instrumentos Musicais

PROGRAMA

DLA

Festival de Musica de casa

LIVE

13/mai

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

20

Educação DeSCOral:
possibilidades afro-brasileiras
para a (re)invenção docente

PROJETO

DEDU

Epistemologias Descoloniais

LIVE

19/mai

Card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

21

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais: prof. Dr.
Aldir Nestor

LIVE

01/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

22

Universidade para Todos - UPT

PROGRAMA

PROEX

CARDS videos aulas

LIVE

01/jun

cards

Whatsapp, Facebook e
Instagram

23

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais: prof. Dr.
Einstein Lemos

LIVE

09/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

24

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na Rede: intercâmbio em
tempos de pandemia (alana e
Thaís)

LIVE

10/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram
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25

Formação Continuada de
professores de ciências:
contribuições da etnobiologia,
da história e da filosofia das
ciências para o ensino de
ciências em ambientes
multiculturais da Bahia

PROJETO

DEDU

Curso on line

CURSO

12/jun

card

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

26

PAPSI - Programa de
Acolhimento Psicológico

PROGRAMA

PROPAAE/PG
DP

Curso Psicologos Extensionista

CURSO

17/jun

card/edital

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

27

Estudos e Educação Ambiental

PROGRAMA

DTEC

Sextando com a EEA

LIVE

22/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

28

Educação Não-Formal no
Museu de Zoologia da
Universidade Estadual de Feira
de Santana: Divulgação e
Popularização do
Conhecimento Científico
Zoológico

PROGRAMA

DCBIO

Moscas no ambiente da ordenha

LIVE

22/jun

Card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

29

Qualificação em Urgência e
Emergência: uma articulação
da Universidade com a rede de
urgência e emergência em
Feira de Santana

PROGRAMA

DSAU

Em tempos de pandemia

LIVE

23/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

30

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na Rede: profa. Cristiane
Porto

LIVE

24/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram
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31

Simposio de Saúde

INSTITUCIONAL

UEFS

I Simposio de Saúde

LIVE

25/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

32

DIVULGASUS: Divulgação do
Sistema Ùnico de Saúde na
Promoção da Saúde enquanto
Direito de Cidadania

PROJETO

DSAU

Webnário Desvendando o SUS

LIVE

26/jun

Card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

33

Antropologia dos Povos
Indígenas: Formando Cidadãos
para uma melhor compreensão
da diversidade cultural dos
povos indígenas

PROJETO

DCHF

A luta geo-histórica dos povos
indígenas e o enfrentamento do
racismo

LIVE

26/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

34

Jornada Virtual

INSTITUCIONAL

UEFS

Conferência de abertura

LIVE

26/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

35

Educação DeSCOral:
possibilidades afro-brasileiras
para a (re)invenção docente

PROJETO

DEDU

Seminários Formativos do Grupo
de Estudo do corpo-territorialdecolonial

LIVE

30/jun

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

36

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na rede: Educção inclusiva

LIVE

02/jul

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram
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37

Cinema: Subjetividade, Cultura
e Poder

PROJETO

DCHF

Sala de cinema: Stonewalll

LIVE

02/jul

Card

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

38

Antropologia dos Povos
Indígenas: Formando Cidadãos
para uma melhor compreensão
da diversidade cultural dos
povos indígenas

PROJETO

DCHF

Webnário do NEABI/UEFS

LIVE

06/jul

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

39

Antropologia dos Povos
Indígenas: Formando Cidadãos
para uma melhor compreensão
da diversidade cultural dos
povos indígenas

PROJETO

DCHF

I Websimpósio: conversando
sobre biodiversidade em tempos
de pandemia

LIVE

06/jul

card

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

40

Antropologia dos Povos
Indígenas: Formando Cidadãos
para uma melhor compreensão
da diversidade cultural dos
povos indígenas

PROJETO

DCHF

SEPA: Seminário estudantil de
pesquisa Antopológica

LIVE

06/jul

card

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

41

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais: prof. Dr.
Jonei Cerqueira

LIVE

06/jul

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

42

Educação Não-Formal no
Museu de Zoologia da
Universidade Estadual de Feira
de Santana: Divulgação e
Popularização do
Conhecimento Científico
Zoológico

PROGRAMA

DCBIO

Iv Ciclio de palestras do Museu
de Zoologia da UEFS

LIVE

06/jul

cards

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

114

43

Rede de Extensão no setor de
saúde: ações de vigilância em
saúde do trabalhador da saúde
e gestão do trabalho nos
municípios baianos

PROGRAMA

DSAU

44

Promovendo a Saúde no
Cotidiano das Feiras Livres de
Feira de Santana, Bahia,

PROGRAMA

DSAU

45

Pró-Reitoras socializam
experiências de extensão
universitária na pandemia em
live nesta quinta-feira (9)

INSTITUCIONAL

PROEX

46

adm junior

INSTITUCIONAL

47

Programa de Extensão Estudos
Parasitológicos na
Microrregião de Feira de
Santana, Bahia

PROGRAMA

48

Internato em Cirurgia BucoMaxilo-Facial (CTBMF) e
Odontologia Hospitalar (OH)

PROGRAMA

"Painel: O trabalho mudou-se
para a casa: consequências na
saúde, indicadores para o
monitoramento das exposições
e desfechos e perspectivas de
intervenção".

LIVE

08/jul

CARD

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

LIVE

09/jul

CARD

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

Experiências da Extensão
Universitária em tempos de
pandemia

LIVE

09/jul

card

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

PROEX

Pesquisa de mercado

CARD E
PESQUISA

15/jul

card

Site, Whatsapp, Facebook,
Instagram e Portal COVID

DCBIO

“ZooWebinar em Tempos de
Pandemia”

LIVE

16/jul

card

Whatsapp, Facebook,
Instagram e Portal COVID

DSAU

Projeto De Internato em Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial (CTBMF) e
Odontologia Hospitalar (OH)
abre processo seletivo

LIVE

16/jul

Edital

Site, Whatsapp, Facebook,
Instagram e Portal COVID

As Feiras Livres na cidade de
Feira de Santana em tempos de
pandemia de COVID-19
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49

Jornada Virtual

INSTITUCIONAL

UEFS

Card das mesas da PROEX

LIVE

17/jul

card

Whatsapp, Facebook,
Instagram e Youtube

50

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais: prof. Dr.
Afonso Mancuso

LIVE

21/jul

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

51

"Implantação da Biblioteca do
Dispensário Santana"

PROJETO

DCBIO

Botânica Literária: aglomeração
de plantas com literatura

CURSO

22/jul

card

Site, Whatsapp, Facebook,
Instagram e Portal COVID

52

Observatório de Contação de
Histórias

PROGRAMA

DEDU

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE
EXTENSÃO FORMAÇÃO DE
NARRADORES ORAIS: CONTA
COMIGO!

CURSO

24/jul

CARD

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

53

Silenciar e Escutar

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

DEDU

Proposta de curso
"Enfermagem no Contexto da
Saúde Mental e do Adoecer
Psíquico"

CURSO

03/ago

CARD

Site, Whatsapp, Facebook e
Instagram

54

Horta na Escola: Uma Proposta
Multidisciplinar de
ecoalfabetização sistêmica

PROGRAMA

DCBIO

I Ciclo de Palestras da EEH

CURSO

03/ago

CARD

Whatsapp, Facebook e
Instagram
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55

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários Virtuais - . Dra.
Aldinete Silvino de Lima (UFRB)

LIVE

04/ago

CARD

Whatsapp, Facebook e
Instagram

56

Educação DeSCOral:
possibilidades afro-brasileiras
para a (re)invenção docente

PROJETO

DEDU

Cursos on line

CURSO

07/ago

CARD

Site COVID E PROEX,
Whatsapp, Facebook e
Instagram

57

Curso de Extensão: Atenção à
Saúde da Mulher

CURSO

DSAU

Curso Atenção à Saúde da
Mulher, Criança e Adolescente
em tempos da Covid-19

CURSO

07/ago

card

Site COVID, Whatsapp,
Facebook e Instagram

58

Curso de Extensão *"Tópicos
Introdutórios em Geociências"

CURSO

DCHF

Curso tópicos introdutórios

CURSO

07/ago

card

SITE COVID, Whatsapp,
Facebook e Instagram

59

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa da Rede

LIVE

11/ago

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

60

Curso de Extensão *Formação
de Narradores Orais: Conta
Comigo!*

CURSO

DLA

Resultado do curso

CURSO

11/ago

CARD

Site PROEX, Whatsapp,
Facebook e Instagram
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61

Mediação popular e
Orientação sobre os direitos

PROJETO

DCIS

Live sobre Mediação
Comunitária

LIVE

12/ago

CARD

Whatsapp, Facebook e
Instagram

62

Curso de Extensão: Controle
Social em Saúde em contexto
de pandemia

CURSO

DSAU

Curso de Extensão

CURSO

12/ago

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

63

Curso de Extensão: Controle
Social em Saúde em contexto
de pandemia

CURSO

DSAU

Divulgação do resultado Curso
de Extensão

CURSO

13/ago

card

Site PROEX, Whatsapp,
Facebook e Instagram

64

Educação DeSCOral:
possibilidades afro-brasileiras
para a (re)invenção docente

PROJETO

DEDU

Econtro (De) Formativos do
Grupo de Pesquisa CorpoTerritório Decolonial

LIVE

13/ago

CARD

Site COVID e PROEX ,
Whatsapp, Facebook,
Instagram

65

Curso de Extensão

CURSO

DCHF

Erosão: entre a formção de belas
paisagens e os riscos ambientais

CURSO

24/ago

card

Site PROEX, Whatsapp,
Facebook e Instagram

66

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa da Rede

LIVE

26/ago

card

Whatsapp, Facebook e
Instagram

118

67

Estação Experimental

INSTITUCIONAL

DCBIO

I Ciclo de Palestras da EEH

LIVE

27/ago

CARD

Whatsapp, Facebook e
Instagram

68

Estudos e educação Ambiental

PROGRAMA

DEDU

Sextando com a EEA

LIVE

28/ago

CARD

Site COVID , Whatsapp,
Facebook, Instagram

69

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais

LIVE

28/ago

CARD

instagram

70

nuec - bio - Vacina de Oxford

INSTITUCIONAL

DSAU

vacina de oxford

LIVE

01/set

card

instagram

71

Ciclo de palestras

INSTITUCIONAL

DCBIO

cilco de palestras da EEH - 6ª
sessão

PALESTRA

09/set

card

instagram

72

Leitura Itinerante: uma
alternativa de mobilização de
leitores

PROGRAMA

DEDU

O papel do Núcleo de leitura na
formação de leitores

LIVE

09/set

card

instagram
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73

Piano a 4 artes

PROGRAMA

DLA

Encontro entre percussão e
teclas

LIVE

09/set

card

instagram

74

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na rede

LIVE

10/set

card

instagram

CURSO

DTEC

Curso de Extensão: Métodos
multivariados para a areas de
agrárias e biológicas com o uso
do R

CURSO

11/set

card e curso

instagram, facebook, site da
PROEX, Site do Covid

75

76

Leitura Itinerante: uma
alternativa de mobilização de
leitores

PROGRAMA

DEDU

a importância da contação de
históias em tempos de
pandemia

LIVE

15/set

card

instagram

77

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais: a
importância da Ciência para a
sociedade

LIVE

15/set

card

instagram

78

pROGRAMA portal

PROGRAMA

DLA

alunos e esgressos escolas
públicas - cursos de linguas on
line

CURSO

16/set

card

instagram

120

79

Nucli

PROGRAMA

DLA

Cursdos de linguas on line

CURSO

16/set

card

instagram

80

promovendo a saude no
cotidiano das nas feiras livres
de feira de santana

PROGRAMA

DSAU

causos das feiras livres: origem,
resistência atual e educação

LIVE

29/set

card

instagram

81

Leitura Itinerante: uma
alternativa de mobilização de
leitores

PROGRAMA

DEDU

Diálogo com educação básica: a
importância da formação de
professores leitores

LIVE

29/set

card

insta

82

contbilidade, governança para
organziação do terceiro setor

PROJETO

DCIS

contbilidade, governança para
organziação do terceiro setor

CURSO

02/out

card

insta

83

Colegio Estadual e Oficinas
temáticas de ciências

INSTITUCIONAL

UEFS

I COTECO - I Circuito de oficinas
temáticas de ciência on line

OFICINA

07/out

card

insta

84

Conhecendo a Economia
Feirense: O custo da cesta
Básica em Feira de Santana

DCIS

Conhecendo a economia
feirense na prática: cesta básica
e índice de preços de
combustíveis

MINICURSO

14/out

minicurso

insta

PROGRAMA
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85

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na rede: profissão
profesor: a ponta do iceberg

LIVE

28/out

card

insta

86

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Seminários virtuais: Metodologia
ativas no ensino da matemática

LIVE

11/nov

card

insta

87

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na Rede: curricularização
da extensão

LIVE

16/nov

card

insta

88

Ensino Coletivo de
Instrumentos Musicais

PROGRAMA

DLA

Cilco de oficinas sonoridadade

OFICINA

09/dez

cars

instagram

89

Programa de Matemática
Carloman Carlos Borges

PROGRAMA

DEXA

Prosa na Rede: lugar da infância
em tempos de pandemia

LIVE

09/dez

card

instagram

90

Portale Nucli - UEFS

PROGRAMA

DLA

5º Ciclio de paletras e oficinas:
Tecnologia digitais e o
ensinoremoto emergencial

CICLO

14/dez

card

instagram
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91

Projeto de extensão educação
Descoral

PROJETO

92

Leitura Itinerante: uma
alternativa de mobilização de
leitores

PROGRAMA

93

Rede Tele coronavírus (155) Público-alvo: comunidade em
geral

Fonte: PROEX/UEFS, 2020.

INTERINSTITUCION
AL

DCHF

Curso de extensão: Educação
Dexcora: possibildides
afrobrasileiras para a
(re)invenção

CURSO

18/dez

card

instagram

DEDU

A contribuição da literatura de
cordel para a formaçãod e
leitores

LIVE

22/dez

card

instagram

DSAU

Atividades: orientação e
esclarecimentos à população,
durante a pandemia do novo
coronavírus, com horário de
funciona das 7h às 19h. Além da
orientação os discentes
oferecem um serviço de triagem
indicando se a pessoa com
sintomas precisa ir a emergência
ou se deve manter-se em
distanciamento social. É um
serviço idealizado pela Fiocruz e
UFBA, com apoio do Governo do
Estado e com a adesão das
quatro universidades estaduais
(UNEB, UESC, UEFS E UESB), a
Escola Bahiana de Medicina, a
FTC Salvador, a Unifacs, a UFRB,
a UFSB e a Fesftech, esta última
responsável pelo
desenvolvimento da plataforma
que será alimentada pelos
voluntários.

AÇÃO
EDUCATIVA

AÇÃO COVD-19,
publicada no site
da PROEX E
ATUALIZADA
SEMPRE QUE
HOUVE AÇÃO
NOVA

