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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ATUAÇÃO:

EDUCAÇÃO

A
A
A

Formação em Leitura Crítica e Compreensiva mediante Oficinas de Extensão
em Leituras - CONSEPE: 086/2019 de 18/07/2019 - COORDENAÇÃO:
COORDE
Marinalva Lopes Ribeiro
MODALIDADE: CURSO

Química Orgânica como ferramenta para entender as Biomoléculas CONSEPE: 066/2018 de 18/06/2018 - COORDENAÇÃO: Heiddy Márquez
Alvarez
MODALIDADE: CURSO

lfagaris - CONSEPE: 040/2017 de 12/04/2017 - COORDENAÇÃO: Sandra Nívea
Soares de Oliveira
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Reduzir o índice de analfabetismo de garis de Feira de Santana, envolvendo
bolsistas alfabetizadores, alfabetizandos, estudantes matriculados no componente

curricular EDU 277 - Educação de Jovens e Adultos nos semestres 2017.1 e 2017.2,
coordenadoras pedagógicas, coordenadora administrativa, por meio de uma ação
pedagógica numa perspectiva sócio interacionista.

A

lterações Filosóficas (Ciclo de Palestras em Filosofia) - CONSEPE: 076/2013 de
14/06/2013 - COORDENAÇÃO: Eduardo Chagas Oliveira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Constituir um espaço privilegiado para o debate de ideias e questões de
natureza conceitual, com a marca do respeito à diversidade epistemológica que
caracteriza o fazer filosófico, destacando questões metodológicas concernentes à
maneira singular de fazer pesquisa na área de filosofia e o liame que se estabelece
com as ciências.

A
A

nálise de Projetos de Investimento de Capital I - CONSEPE: 115/2018 de
10/10/2018 - COORDENAÇÃO: Jorge Aliomar Barreiros Dantas
MODALIDADE: CURSO

prendizagem ativa com suporte de ambientes Computacionais Lúdicos CONSEPE: 141/2013 de 08/11/2013 - COORDENAÇÃO: Roberto Almeida
Bittencourt
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Conceber, aplicar a avaliar uma metodologia de aprendizagem ativa
apoiada por computador, baseada em ferramentas colaborativas, ambientes
computacionais lúdicos de programação, jogos educativos e em aprendizagem
baseada em problemas e projetos em escolas públicas da educação básica da região de
Feira de Santana.

A

prendizagem de programação de computadores em ambientes lúdicosCONSEPE: 189/2012 de 11/12/2012- COORDENAÇÃO: Roberto Almeida
Bittencourt
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Conceber, aplicar e avaliar uma metodologia de aprendizagem de
programação de computadores alicerçada em atividades lúdicas que permita
despertar vocações para a Engenharia de Computação e reduzir a evasão nos anos
iniciais de cursos de Engenharia de Computação.

A

rtes com Pigmentos Naturais - CONSEPE: 078/2014 de 05/09/2014 COORDENAÇÃO: Gemicrê do Nascimento Silva
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Resgatar as práticas ancestrais dos Sítios Arqueológicos nas preparações
dos pigmentos naturais, expandindo a socialização dos conhecimentos, abrindo às
portas da Universidade a comunidade.

A

s Ciências Físicas, a Chapada Diamantina e o Semiárido - CONSEPE: 143/2007
de 29/11/2007 - COORDENAÇÃO: Milton Souza Ribeiro
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: O objetivo do presente projeto é apresentar as Ciências Físicas e as suas
relações com o quotidiano dos fenômenos ocorridos na região da Chapada Diamantina
e do Semiárido baiano.

A

udiovisualidades: elaborar com Foucault - CONSEPE: 120/2017 de 14/11/2017
- COORDENAÇÃO: Nilton Milanez
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Problematizar, discutir e analisar audiovisualidades sob a perspectiva dos
estudos foucaultianos discursivos, a fim de estabelecer questões teórico-analíticas que
possam fazer a noção de audiovisualidades entrar em embate com o jogo das
enunciabilidades da materialidades das imagens em movimento e sua materialidade
sonora.

C

AT: Conhecer, analisar e transformar a realidade do campo na construção do
desenvolvimento territorial sustentável - CONSEPE: 126/2013 de 20 de
setembro de 2013 - COORDENAÇÃO: Nelmira Moreira da Silva
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Contribuir para a formulação, implementação e execução de políticas
públicas educacionais para as escolas do campo, considerando e valorizando a
realidade rural a população do campo e o meio ambiente, atendendo assim às
necessidades e anseios dos alunos e suas famílias, colaborando, portanto, para um
desenvolvimento sustentável integral e integrado na região(território).

C

iência e Tecnologia Pró-ambiental na educação escolar, informal e lúdica, no
seio da Universidade Estadual de Feira de Santana - CONSEPE: 166/2008 de
07/11/2008 - COORDENAÇÃO: Pablo Rodrigo Fica Piras
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Estimular, por meio de visitas e a interação direta com instalações
dedicadas a atividades de conservação ambiental e difusão tecnológica, a percepção
das possibilidades de reciclagem de materiais e da utilização de materiais e energia de
forma eficiente.

C

urso de Física Quântica para Aluns da Rede Estadual da cidade de Feira de
Santana - CONSEPE: 132/2018 de 12/11/2018 - COORDENAÇÃO: Rodolfo Alves
de Carvalho Neto
MODALIDADE: CURSO

C

ursos Complementares - CONSEPE: 141/2017 de 08/12/2017 - COORDENAÇÃO:
Fernanda Almeida Ribeiro Zatti
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes o aprendizado de conteúdos básicos nas áreas
de Língua Portuguesa, Matemática e Informática, favorecendo o desenvolvimento nas
disciplinas da graduação.

E
E

conometria Aplicada - CONSEPE: 047/2018 de 13/04/2018 - COORDENAÇÃO:
Rosemberg Valverde
MODALIDADE: CURSO

ducação Empreendedora em Instituições de Ensino Superior. Proposta da UEFS
- CONSEPE: 112/2017 de 20/10/2017 - COORDENAÇÃO: Angelo Conrado Loula
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Ampliar ações de empreendedorismo e inovação na UEFS, preparando
futuros empreendedores para iniciar negócios, principalmente baseados em inovação
tecnológica, e contribuindo com os esforços de educação empreendedora e de
disseminação da cultura de empreendedorismo e inovação tecnológica na Bahia.

E

ducação Não-Formal no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira
de Santana: Divulgação e Popularização do Conhecimento Científico Zoológico CONSEPE: 072/2014 de 05/08/2014 - COORDENAÇÃO: Hozana de Barros Castro
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Popularizar o conhecimento científico zoológico junto à comunidade
estudantil através de ações educativas realizadas pela Divisão de Educação, Acervo
Didático e Divulgação do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de
Santana DEADD/MZFS no Município de Feira de Santana e região, visando à melhoria
da qualidade do ensino de Ciências e Biologia na rede básica de educação.

E

ncaminhar: Ação Cidadã - PEAC - CONSEPE: 072/2012 de 17/05/2012 COORDENAÇÃO: Jaderson Silva Barbosa
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Implantar escolas esportivas formativas para crianças e adolescentes,
buscando transformação social, em uma relação dialógica permanente com os ciclos
de formação para professores da rede.

E

nsinar e Aprender Brincando: Proposta Alternativa para a Formação Docente
(Brinquedoteca) - CONSEPE: 159/2011 de 28/09/2011 - COORDENAÇÃO: Maria
Elisa Pacheco de Oliveira Silva
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Instalar uma brinquedoteca que servirá como laboratório de pesquisa e
formação sobre o lúdico como área do desenvolvimento infantil.

F

ormação Continuada de professores de ciências: contibuições da etnobiologia,
da história e da filosofia das ciências para o ensino de ciências em ambientes
multiculturais da Bahia - CONSEPE: 023/2009 de 17/03/2009 - COORDENAÇÃO:
Geilsa Costa Santos Baptista
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Contribuir para sensibilização dos participantes quanto a diversidade
cultural presente nas salas de aula de ciências, especificamente quanto à importância
do diálogo intercultural entre os saberes tradicionais dos estudantes agricultores e os
científicos escolares para o letramento científico e tomada de decisões, tendo a
etnobiologia, a história e a filosofia da ciência como mediadora desse processo.

H

orta na Escola: Uma Proposta Multidisciplinar de ecoalfabetização sistêmica CONSEPE: 091/2017 de 18/08/2017 - COORDENAÇÃO: Gilberto Marcos de
Mendonça
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Através da implantação de hortas escolares, promover um espaço
privilegiado de discussão e pesquisa-ação. Neste contexto os participantes das
comunidades aprendentes (estudantes, professores, pais de alunos e comunidade
circo-vizinhas da escola) e da comunidade universitária, se engrandeçam com a
presença um do outro através de uma ação eixo (instalação de uma horta).

I

mplantação da Biblioteca do Dispensário Santana - CONSEPE: 064/2003 de
18/07/2003 - Flávio Franca
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Disponibilizar um local de acesso a informação para os usuários do
Dispensário Santana e Oferecer modelos de incentivo à leitura para o ensino
fundamental.

I

mplantação de rede de pesquisa e extensão para estudos interdisciplinares em
antocianinas – potencialidade de fontes naturais do Estado da Bahia em Educação
e Saúde. - CONSEPE: 050/2014 de 09/06/2014 - COORDENAÇÃO: Maria de Fátima
Mendes Paixão
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Estabelecimento de uma rede interdisciplinar em pesquisa e extensão
visando investigação do potencial de aplicação de antocianinas extraídas de fontes
naturais (frutos e flores) do estado da Bahia, em especial da região do semiárido.

I

nterdisciplinar de Estudos sobre Sexualidade Humana - CONSEPE: 217/2010 de
06/12/2010 - COORDENAÇÃO: Cintia Regina Andrade Sousa
MODALIDADE: PROGRAMA

OBJETIVO: Promover ações educativas sobre os diversos aspectos da sexualidade,
divulgando informações específicas sobre a temática e ampliando as possibilidades de
expressão da sexualidade de forma responsável e saudável.

I

ntrodução ao Pensamento Computacional nas Escolas Municipais do Interior do
Estado da Bahia - CONSEPE: 106/2018 de 14/09/2018 - COORDENAÇÃO: José
Amancio Macedo Santos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: O objetivo geral deste projeto é incorporar o pensamento computacional
na formação dos alunos do ensino fundamental em cidades de pequeno porte do
interior do estado da Bahia.

L

aboratório Multidisciplinar das licenciaturas da UEFS - CONSEPE: 028/2010 de
28/01/2010 - COORDENAÇÃO: Maria de Lourdes Haywanon Santos Araújo
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: O Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas, tem como objetivo
principal “promover um conjunto de atividades formativas do conhecimento
produzido no âmbito dos temas transversais que contempla todos os cursos de
Licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, prioritariamente os
vinculados a área de Prática de Ensino do Departamento de Educação.

L

eitura Itinerante: uma alternativa de mobilização de Leitores - CONSEPE:
109/2009 de 15/09/2009 - COORDENAÇÃO: Maria Helena da Rocha Besnosik
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Oportunizar o exercício da cidadania por meio do ato de ler, considerando a
leitura como uma prática social e cultural, historicamente constituída a partir das
tradições orais e escritas, inserida em espaços letrados e não letrados.

L
L

etramento na Maturidade - CONSEPE: 078/2019
COORDENAÇÃO: Lílian Miranda Bastos Pacheco
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO:

de

27/06/2019

-

iteratura e Ensino: Alternativas Metodológicas na Formação dos Licenciados em
Letras UEFS - CONSEPE: 077/2019 de 27/06/2019 - COORDENAÇÃO: Francisco
Fábio Pinheiro de Vasconcelos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO:

M

useu Antares e C&T: Um espaço para a democratização e socialização de
ciências na Bahia - CONSEPE: 069/2012 de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO:
Marildo Geraldête Pereira
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Popularizar a ciência através de ações interdisciplinares entre as diversas
áreas do conhecimento científico e tecnológico, procurando sempre um
enquadramento histórico e social. O projeto global do museu é trazer para o seu
público um ambiente onde possa ser materializada a história da criação do Universo,
do Sistema Solar, da Terra, o aparecimento da vida e as suas diversas manifestações, a
ascensão do homem e os seus avanços. Inclusos nos projetos do Museu Antares de
Ciência e Tecnologia se encontram hoje já implementados o Parque dos Dinossauros e
Pterossauros do Brasil, A Conquista da Lua, e a Réplica do Stonehenge e parte do
Espaço Natureza, alem de um acervo diversificado de experimentos de Física.

N

arrativas e Representações - CONSEPE: 086/2013 de 22/07/2013 COORDENAÇÃO: Lilian Miranda Bastos Pacheco
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Estabelecer diálogos entre a cultura local/universal, em espaços de
educação escolar, em diferente culturas indígenas, principalmente no que se refere às
narrativas culturais.

O
O
P

Golpe de 2016 e o futuro da Democracia no Brasil - CONSEPE: 061/2018 de
23/05/2018 - COORDENAÇÃO: Ana Maria Fontes dos Santos
MODALIDADE: CURSO

rganização, Construção e Método - CONSEPE: 054/2016 de 19/07/2016 COORDENAÇÃO: Marcelo João Alves da Silva
MODALIDADE: CURSO

ALLE - Programa de Aprimoramento em Língua e Literatura Estrangeiras CONSEPE: 138/2009 de 30/11/2009 - COORDENAÇÃO: Shirlei Tiara de Souza
Moreira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Aprimorar o objetivo teórico-prático de professores de Língua Estrangeira
que atuam na rede pública de ensino de Feira de Santana e da região circunvizinha
tanto quanto aprimorar o conhecimento de alunos, professores e pessoas de diversos
segmentos da sociedade que buscam aprofundamento dos sistemas morfossintático e
fonológico das línguas francesa, espanhola e inglesa.

P

erforma: Programa de Extensão de Formação e Práticas Performáticas
Musicais - CONSEPE: 026/2019 de 15/03/2019 - COORDENAÇÃO: Simone
Marques Braga

MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Oportunizar espaços para o desenvolvimento da performance artística para
a comunidade universitária e externa

P

ET- Colabora - Disseminando a colaboração apoiada por computador CONSEPE: 068/2014 de 05/08/2014 - CORDENAÇÃO: Roberto Almeida
Bittencourt
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Fomentar uma cultura baseada em colaboração na UEFS e nas comunidades
urbanas no entorno da região de Feira de Santana através da colaboração apoiada por
computador, com impactos nas áreas de educação e saúde destas comunidades.

P

olíticas de subjetivação: Entre Arte, Filosofia e Educação na Escola Estadual
Ferreira Pinto - FS - CONSEPE: 055/2017 de 23/05/2017 - COORDENAÇÃO: Ana
Rita Queiroz Ferraz
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Produzir transversalizações nos territórios UEFS e Escola Ferreira Pinto com
vistas a uma formação que se realize nas dobras - entre a educação, a arte e a filosofia
-, precipitando variações nas formas educacionais, bem nas políticas de modelização
de subjetividades em curso.

P

opularização da Ciência: Observatório Astronômico Antares & Museu Antares
de Ciência e Tecnologia (OAA/MACT) - CONSEPE: 125/2010 de 17/06/2010 COORDENAÇÃO: Paulo César da Rocha Poppe
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO:
Permitir que conhecimento científicos e tecnológicos sejam
contextualizados de forma interativa e integrada para os públicos escolar e não
escolar.

P

ortal: ensino- aprendizagem de línguas modernas para a cidadania, inclusão
social, diálogo multi e intercultural - CONSEPE: 189/2011 de 18/11/2011 COORDENAÇÃO: Iranildes Almeida de Oliveira Lima
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, por
intermédio da democratização do acesso a cursos de línguas de qualidade que
ampliem as possibilidades do exercício de cidadania e de inclusão social, de
intercâmbios em e com outros mundos e outras culturas, de acessos a cursos
universitários, a programas de Pós-graduação, a mobilidade acadêmica. Do mesmo
modo, contribuir para que os estudantes dos Cursos de Letras da UEFS construam sua
competência profissional como docentes de línguas a partir da ação-reflexão-ação
transformadora, iniciando-se na docência numa perspectiva que concebe a sala de
aula como espaço de pesquisa com uma função social de transformação.

P

rograma de incentivo à vocação científica nas escolas - CONSEPE: 158/2011 de
28/09/2011 - COORDENAÇÃO: Germano Pinto Guedes
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: O objetivo geral do presente projeto se remete à divulgação científica e
difusão do conhecimento construído no meio acadêmico. Pretendemos proporcionar
um contato maior entre pesquisadores universitários e professores da educação
básica, a fim de que se estabeleça uma integração entre as duas instâncias de ensino e,
conseqüentemente um compartilhamento mútuo de conhecimento. Nessa
perspectiva, estaremos estimulando os professores do ensino médio e fundamental a
incorporarem em suas ações docentes práticas que proporcionem a divulgação
científica e tecnológica, dentro do espírito dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das
propostas de alfabetização científica e tecnológica. Pretendemos estimular professores
da rede pública de ensino médio e fundamental na elaboração de projetos
estruturantes, seja em resposta a editais para financiamento público ou por demanda,
visando a difusão do conhecimento nas áreas de C&T.

S

ob as Estrelas das EFAs e da Chapada Diamantina: uma Astronomia Popular CONSEPE: 024/2010 de 28/01/2010 - COORDENAÇÃO: Rainer Karl Madejsky
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Levar o conhecimento da Astronomia, associado às Teorias e Leis Gerais da
Física, para o interior do estado da Bahia tanto para a zona rural quanto urbana, a zona
rural constituída pelas Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e a zona urbana constituída
pelos municípios da Chapada Diamantina.

S

ocialização do Sensoriamento Remoto por Meio do Atlas Ambiental de Feira de
Santana - CONSEPE: 109/2011 de 25/07/2011 - COORDENAÇÃO: Joselisa Maria
Chaves
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Elaborar material didático digital sobre o município de Feira de Santana e
auxiliar os professores das escolas públicas a utilizá-lo como apoio para atividades de
estudos do meio.

S

ons e Teclas na UEFS - Projeto de ensino e formação para o ensino do teclado
em grupo - CONSEPE: 060/2017 de 13/06/2017 - COORDENAÇÃO: Cláudia
Elisiane Ferreira dos Santos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Desenvolver a musicalização através da prática coletiva de instrumentos de
teclas.

T

écnico-Pedagógico em Ginástica Rítmica - CONSEPE: 050/2008 de 30/04/2008 COORDENAÇÃO: Silvia Regina Seixas Sacramento
MODALIDADE: PROGRAMA

OBJETIVO: Agregar profissionais de Educação Física e áreas afins para a produção e
difusão do conhecimento em ginástica além do oferecimento de práticas para, crianças
e adolescentes na área da Ginástica Rítmica.

T

rabalhando a Violência de Gênero nas Escolas - CONSEPE: 140/2013 de
08/11/2013 - COORDENAÇÃO: Neide de Assis Santana e Sônia Lima de
Carvalho
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Implantar ponto focal de gênero, enquanto espaço de reflexão/ação sobre
relações de gênero e violência e contra a mulher em escolas públicas de Feira de
Santana, envolvendo escola, comunidade e a rede de proteção e atenção às mulheres.

U

EFS cidadã: a contabilidade a serviço da comunidade de Feira de Santana CONSEPE: 098/2011 de 25/07/2011 - COORDENAÇÃO: Priscilla Motta Oliveira
Ramos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO:

U

niversidade Aberta à Terceira Idade -UATI - CONSEPE: 013/1992 de
09/06/1992 - COORDENAÇÃO: Eliana Carlota Mota Marques Lima
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Despertar a comunidade para as questões pertinentes aos que atingiram a
Terceira Idade, através de um processo sistemático de constante sensibilização,
promovido em encontros de natureza interdisciplinar, na busca de caminhos
alternativos para modificar a visão distorcida pelos preconceitos e práticas sociais
utilizadas pela sociedade, reacendendo no idoso a consciência - vontade de viver,
participar e assumir a sua presença no contexto social.

