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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ATUAÇÃO:

CULTURA

A

ntropologia dos Povos Indígenas: Formando Cidadãos para uma melhor
compreensão da diversidade cultural dos povos indígenas - CONSEPE:
161/2013 de 09/12/2013 - COORDENAÇÃO: Patrícia Navarro de Almeida

Couto
MODALIDADE: PROJETO
O projeto A Antropologia dos Povos
Povos Indígenas tem como principal objetivo introduzir a
comunidade universitária nos estudos dedicados aos povos indígenas do Brasil,
procurando apresentar o panorama da extrema diversidade cultural prevalecente no
território brasileiro. O referido curso recobrirá
recobrirá algumas abordagens teóricoteórico
antropológicas, que possibilitem uma introdução às discussão sobre cultura,
diversidade cultural, identidade indígena, resistência, política indígena e indigenista,
territórios indígenas, dentre outros temas ligados aos povos indígenas.

C

inema: Subjetividade, Cultura e Poder - CONSEPE: 113/2011 de 25/07/2011 COORDENAÇÃO: Ivone Maia de Mello
MODALIDADE: PROJETO

OBJETIVO: Oferecer aos estudantes, professores, funcionários da UEFS e à comunidade
em geral oportunidades para debater, refletir e analisar a produção de subjetividade
nos dias de hoje, articulando ensino, pesquisa e extensão, contribuindo na formação
identitária dos sujeitos envolvidos do ponto de vista psicossocial, ético e político, a
partir da incorporação da linguagem cinematográfica, fonte de reflexão, pesquisa e
debate.

E

nsino Coletivo de Instrumentos Musicais - CONSEPE: 005/2016 de 18/02/2016 COORDENAÇÃO: Aaron Lopes
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Promover a iniciação e a prática musical por meio do ensino coletivo de
instrumentos de sopros e a formação de dos grupos instrumentais Orquestra Sinfônica
da Uefs, Cameratas de Cordas e Sopros, Grupo de Choro e Grupo de Percussão da
Uefs.

G

rupo de dança - teatro da UEFS - CONSEPE: 75/2012 de 17/05/2012 COORDENAÇÃO: Simone Marques Braga
MODALIDADE: PROJETO
OJETIVO: Criar performances, espetáculos de dança-teatro e outras intervenções
artísticas fazendo da arte uma prática comum dentro do campus da UEFS. Divulgar o
nome da UEFS através da arte.

O

bservatório de Contação de história em espaços etnoformativos: Grupo
residente de contadores de histórias da UEFS - Feira de Santana-BA CONSEPE: 123/2017 de 14/11/2017 - COORDENAÇÃO: Luciene Souza Santo
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Formar um grupo residente de Contadores de Histórias que se constitua em
Observatório de processos Etnoformativos. do espetáculo narrativo, quanto na
formação de novos contadores de histórias.

O

lhando o Céu com História e Arte - CONSEPE: 191/2008 de 18/12/2008 COORDENAÇÃO: Gemicrê do Nascimento Silva
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Visa integração entre a história da Arte e a noção de patrimônio para alunos
regulares e a comunidade externa, vislumbrando sua atuação na promoção do
desenvolvimento humano, na busca de uma relação equilibrada.

S

ons da UEFS - CONSEPE: 069/2014 de 05/08/2014 - COORDENAÇÃO: Rosa
Eugênia Vilas Boas Moreira de Santana
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Formar um coral misto composto por docentes, funcionários e discentes da
UEFS, que propiciará a melhoria do clima organizacional da UEFS, bem como a
promoção da instituição em atividades externas.

V

iolão e Cordas Dedilhadas da UEFS - CONSEPE: 015/2019 de 22/02/2019 COORDENAÇÂO: Bruno Westermann
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO:

