INFORMATIVO DA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

5

dezembro de 2010

Ilustração: Litho Silva

PG 2

PG 3

PG 8

Fórum discute
política de extensão
universitária

Caravana aproxima
PROEX dos campi
da UNEB

UNEB é destaque
no Congresso Nordestino
de Extensão Universitária - CNEU

2

INFORMATIVO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Fórum discute política de extensão universitária

O

I Fórum Multidisciplinar de
Extensão da UNEB, realizado pela Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX), tendo como tema:
Sustentabilidade e extensão universitária: o papel dos núcleos temáticos e
estrangeiros, programas especiais e
sua integração com os departamentos, reuniu representantes da comunidade acadêmica da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB): diretores,
coordenadores de núcleos temáticos,
professores e estudantes-monitores
que, divididos em grupos temáticos,
discutiram formas de sustentabilidade das atividades de extensão na
UNEB, além de debaterem questões
relacionadas à política nacional de
extensão universitária.
O reitor da UNEB, Lourisvaldo
Valentim, que presidiu a abertura
do evento, destacou a forte presença que a UNEB tem em todas as regiões do estado, por meio das suas
ações extensionistas que chegam a
mais de 500 projetos sociais desenvolvidos, aproximando a universidade da sociedade, principalmente

das comunidades mais carentes.
A pró-reitora de Extensão, Adriana Marmori, ressaltou a importância
deste Fórum que marca o início de
um formato novo de se fazer extensão na universidade, chamando
a comunidade acadêmica para uma
reflexão conjunta sobre sustentabilidade e ações extensionistas, além
de estimular a articulação contínua
dos núcleos com os departamentos.
A palestra sobre Sustentabilidade e Política Nacional de Extensão
Universitária proferida pela professora Leila Chalub da Universidade de
Brasília (UNB) foi o principal destaque da programação de abertura do
evento. A palestrante mostrou uma
visão inovadora sobre o fazer extensão universitária, definindo os sujeitos criados pelas ações extensionistas como inquietos, inconformados
com a ordem social estabelecida e
que enxergam as oportunidades de
discutir e criticar.
Além de estimular a articulação contínua dos núcleos com os
departamentos, o fórum é uma

Ao centro da mesa o Reitor Lourisvaldo Valentim, ao seu lado direito a Pró-Reitora de
Extensão, Adriana Mármore (PROEX) e ao lado esquerdo a Vice-Reitora, Amélia Maraux

oportunidade para debater sobre
comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente,
tecnologia, trabalho e saúde, áreas
exploradas pelas ações extensionistas na universidade.
A professora Manuela Barreto,
coordenadora do Núcleo de Atividade Física, Esporte e Lazer (Nafel),
vinculado à PROEX, que participa

PROEX HOMENAGEIA AS MULHERES

EXPEDIENTE

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), lembrando a passagem do Dia
Internacional da mulher, organizou
uma série de atividades com a temática sobre a mulher. A cada segundafeira do mês, as mulheres da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
bem como da comunidade local,
desfrutaram de uma programação
pensada especialmente para elas.
Na abertura da programação, o
Núcleo de Arte (NART) desenvolveu uma Roda Temática de Terapia
Comunitária abordando assuntos
como a dificuldade de expressão e
de olhar para si mesmo, o excesso
de trabalho e a impossibilidade de
ajudar o outro. Para a coordenadora do NART, Katiana Kruschewsky, a
atividade alcançou as expectativas
ao obter uma boa participação, representando um momento de solidariedade e troca de experiências.
Como parte da programação, foi
exibido e comentado o filme Ga-

rotas do Calendário, uma comédia
lançada em 2003, que conta com
Helen Mirren no elenco e Nigel
Cole na direção, e foram realizadas
oficinas de relaxamento e estética.
A programação contou ainda
com a mesa redonda As mulheres
na UNEB: uma visão plural (22.03)
outras oficinas de estética e relaxamento. Segundo a vice-reitora da
universidade, Amélia Maraux, foi um

momento oportuno para escutar as
mulheres da comunidade acadêmica,
além de celebrar os 100 anos da luta
das mulheres pelos seus direitos.
A promoção contou com o apoio
da Gerência de Extensão (GEEX), Coordenação Administrativa Financeira
e Contábil (GEFAC), além dos Núcleos
de Arte (NART), de Atividade Física Esporte e Lazer (NAFEL), Diadorim (NUGSEX) e da Editora da UNEB (EDUNEB).

do grupo de trabalho com a temática sobre Saúde ressalta a importância da democratização das
discussões para o enriquecimento
dos resultados. “O fórum está sendo
muito importante. O nosso grupo já
detectou a necessidade de criação
de uma comissão com representantes dos campi da UNEB para a
temática da saúde”.

Mulheres
aposentadas
da PROEX
As homenagens às mulheres foram além do mês de
março, se estendendo um
pouco mais para reunir,
numa agradável tarde,
mulheres que atuaram na
Extensão e que já se aposentaram. As representantes da categoria presentes
à solenidade agradeceram a
lembrança. Elas receberam
placas comemorativas, destacando o importante papel
que exerceram na história
da UNEB.

Publicação da Pró-Reitoria de Extensão para divulgação das ações de extensão nos 24 campi da UNEB.
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Caravana da Proex percorre os campi
do interior do estado
A

Pró-Reitoria de Extensão da
UNEB, com o objetivo de se
aproximar ainda mais das
ações de extensão desenvolvidas pelos Núcleos de Pesquisa e Extensão
vinculados aos 29 departamentos
distribuídos pelos 24 campi instalados em todas as regiões do estado,
está desenvolvendo o projeto Caravana da PROEX. A iniciativa teve início
no dia 20 de outubro, no Campus XIII,
em Itaberaba e, desde então, chegou
aos campi de Senhor do Bonfim, no
dia 22 e 23 de novembro, de Barreiras
e Seabra, nos dias 3 e 4 de novembro
respectivamente e ao Campus IV, em
Jacobina, no dia 27 de outubro.
Durante as visitas, são programadas reuniões administrativas com
representantes docentes, discentes
e técnico-administrativos. Uma das
pautas dos encontros trata da política
de extensão da universidade.
“Essa é uma ação que trará reflexos
positivos à construção coletiva de uma

política extensionista empreendida de
forma solidária”, avaliou a pró-reitora
Adriana Marmori (PROEX).
Em cada visita são debatidos temas escolhidos por cada departamento. Em Itaberaba, por exemplo,
foi a vez da terapia comunitária. Já
em Jacobina, onde a caravana contou
com representantes dos núcleos de
extensão ligados à pró-reitoria, que
realizaram intensa programação no
Departamento de Educação (DEDC)
da unidade, o tema escolhido foi edu-

cação e desenvolvimento sustentável.
“A importância das atividades de
extensão da UNEB fica clara quando
a sociedade se aproxima da instituição e vice-versa. A universidade cria e
transfere conhecimento”, ressaltou o
diretor do DEDC, Ariosvaldo Santiago.
Nas reuniões administrativas, a
pró-reitora faz uma breve apresentação na qual destaca o papel da PROEX
como um setor da administração central responsável pelo gerenciamento,
assessoramento, acompanhamento e

avaliação das ações relacionadas às
funções sociais, culturais e artísticas
da universidade. Sobre as ações extensionistas da UNEB, a professora
Adriana observa que as mesmas estão
de acordo com o novo Plano Nacional
de Extensão Universitária, que propõe um processo educativo, cultural
e científico que articula o ensino e a
pesquisa de forma indissolúvel, e valoriza a relação transformadora entre a
universidade e a sociedade.
No Campus de Jacobina, a caravana juntamente com a comunidade
acadêmica local, foi brindada com
a apresentação do espetáculo teatral Só os lóro em tempos de eleição,
evento promovido pelo Centro Acadêmico (CA) do curso de História,
com o apoio do DEDC. O espetáculo,
da Companhia Cênica Só os Loró e
os Caburé Cantando Dentro, faz uma
crítica bem-humorada aos fatos e
acontecimentos inusitados que ocorrem, sobretudo nas pequenas cidades,
em tempos de campanha política.

Servidor técnico-administrativo da UNEB vence concurso
de monografia do XV Congresso Nacional de Administração
A monografia sobre Gestão de
Talentos Pessoais, apresentada pelo
servidor técnico administrativo da
UNEB, José Teófenes Araújo Souza, ficou em primeiro lugar no 4º
Concurso Nacional de Monografias
promovido pelo XV Congresso Nacional de Administração (CONAD)
que aconteceu em Goiânia, no período de 16 a 18 de setembro de
2010. Teófenes trabalha no Núcleo
de Educação Especial (NEDE), vinculado à pró-reitoria de Extensão
(PROEX), e está matriculado no
curso de graduação em Administração Geral na modalidade EAD ,
coordenado pela UNEB.
Contando com total apoio da
PROEX que custeou todas as despesas com passagens, hospedagem
e inscrição para que o servidor
pudesse participar do evento, Teofenes recebeu com muita alegria
o resultado do concurso divulgado
durante o XV Conad, em Goiânia. “É
o reconhecimento do talento pessoal, do esforço profissional e do
conhecimento acadêmico. Quero
agradecer à pró-reitora Adriana,
pelo empenho e pelo esforço para
que pudéssemos participar deste
evento”, declarou ele.
A monografia vencedora teve

como tema Gestão de Talentos Pessoais. Nela, o autor fala das oportunidades de crescimento profissional com
base na trajetória de vida e estudos,
enfocando os desafios que se apresentam no dia-a-dia do trabalho. “Todas as conquistas são difíceis, fruto
de muito esforço e dedicação”, avalia
Teo, como é mais conhecido entre os
colegas unebianos.
O servidor pretende publicar a
monografia e socializar seu pensamento entre os estudantes e profissionais de Administração.
Apoio da PROEX
A PROEX apoiou a participação
de outros técnicos no XV Conad. Eles
foram agradecer à pró-reitora de Extensão pela oportunidade que tiveram e também, da alegria de comemorar com o colega Teofenes a vitória
no concurso de monografias.
Josenildes Silva Baiano e Nerivan
das Virgens voltaram muito motivados com tudo que ouviram durante as
atividades desenvolvidas no congresso que reuniu profissionais e estudantes de Administração interessados
em participar dos debates sobre as
transformações da economia global;
as habilidades e o perfil do novo líder;

marketing e as práticas inovadoras de
gestão de pessoas, muito em voga no
cenário mundial.
“Os investimentos realizados na
capacitação das pessoas retornam
em forma de benefícios para o serviço público e a PROEX vai apoiar sempre as iniciativas que tragam novas
aprendizagens e que contribuam para
o bom desempenho de cada um”, ressaltou Adriana Marmori, pró-reitora
de Extensão.
Segundo Nerivan, coordenador do
Setor de Protocolo, a PROEX busca
uma nova forma de gestão, valorizando o conhecimento de seu corpo
funcional. “Quando a Universidade
permite que seus talentos sejam ma-

nifestados por meio de novos conhecimentos, ela obtém melhores
resultados”, ressalta o técnico.
O conhecimento adquirido
com a participação neste evento, o mais importante na área de
administração, será aplicado pela
servidora Josenildes, que integra
a equipe do Núcleo de Estudos
da América Latina. Para ela, “a
falta de conhecimento provoca a
inércia, não deixa a pessoa andar.
Para um bom desempenho nas
funções é preciso ter em mente o
CHÁ - conhecimento, habilidade e
atitude” revelou Josenildes, sobre
as reflexões que trouxe da sua
participação no congresso.
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C

riado pela Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), por
meio da sua Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX), o Projeto
Sociocultural de Vivência
Docente/Discente em Comunidades desenvolveu um
trabalho de inclusão social
e de aproximação da Universidade à comunidade. O
projeto levou 65 estudantes
de todos os campi da Universidade junto com cinco
professores e um técnico
administrativo da Universidade, entre os meses de
Agosto e Setembro, a seis
municípios baianos com
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Com
um caráter solidário, a ação
representou uma oportunidade para jovens universitários vivenciarem diferentes realidades do estado e,
numa relação de troca de
saberes, colocarem em prática o que aprenderam nas
salas de aula, vivenciando a
cultura local.
A Pró-Reitora de Extensão
e mentora do projeto, Adriana
Marmori, considera esta uma
das mais importantes atividades de extensão desenvolvidas pela UNEB, ressaltando
o objetivo do projeto que é
aproximar os graduandos
da realidade social da Bahia,
por meio de atividades de
extensão que contribuam
para o desenvolvimento sociocultural de comunidades
vulneráveis. Os estudantes,
professores e técnicos que
participaram das atividades
foram contemplados com
bolsas-auxílio.
As ações desenvolvidas
abrangem as áreas de cultura, educação, saúde e meio
ambiente. O projeto, que deverá acontecer anualmente,
foi realizado nesta sua primeira edição nas cidades de
Monte Santo, Mulungu do
Morro, Ruy Barbosa, Coronel
João Sá, Ribeira do Amparo
e Quijingue, os seis primeiros
municípios a serem beneficiados com o projeto.
Além de aproximar a universidade das comunidades,
fortalecendo-as, o Projeto
Vivências fez um mapeamento, através de pesquisas
nas secretarias dos municípios locais, das maiores carências dessas comunidades,
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que, muitas vezes, ocorrem
pelo distanciamento que há
entre as universidades e as
comunidades.
E foi pensando na construção de uma relação dialógica universidade-comunidade, onde ambas possam se
desenvolver social, cultural,
educacional, profissional e
economicamente que o projeto foi desenvolvido. Segundo Luiz Firmino Neto, um dos
coordenadores do projeto,
“os estudantes ministraram
atividades voltadas para a
valorização da diversidade
cultural e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas sobre a preservação
ambiental e alimentação
saudável”. O projeto contou
com a participação de estudantes de diversos cursos da
universidade.
Na volta da vivência estudantil, foi realizado o Seminário de Avaliação, momento em que os discentes
socializaram as experiências
que tiveram durante os 15
dias de atividades junto às
comunidades. Eles falaram
dos desafios que enfrentaram e do enriquecedor contato que tiveram com os poderes públicos municipais e
com as comunidades e suas
enormes carências sociais.
Para os extensionistas
do projeto, foi um choque
de realidades. Alguns povoados visitados não possuíam nem energia elétrica
e o contato com as pessoas
convivendo com tantas dificuldades e sobrevivendo
foi enriquecedor para as
duas partes: tanto para os
professores e graduandos
da universidade como para
as populações visitadas. As
ações desenvolvidas pelos
estudantes no Projeto Vivências incluíram diversas
intervenções, a exemplo de
mutirões, palestras e minicursos sobre saúde coletiva,
distúrbios da fala, conservação patrimonial, tratamento
da água, reestruturação do
cardápio da merenda escolar, métodos de cozimento,
comportamento e ética, entre outros.
Os estudantes já estão
pensando na próxima etapa
do projeto que, no ano que
vem, será desenvolvido em
outros municípios baianos.
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Projeto Vivência aproxima estudantes
da universidade das comunidades

Fórum Baiano
de Pró-Reitores
de Extensão
A UNEB sediou a sexta
reunião do Fórum Baiano de
Pró-Reitores de Extensão,
realizada no dia 27 de julho,
no Campus I, em Salvador. O
encontro, realizado na sala
nobre da Reitoria, teve como
pauta a elaboração do regimento interno do fórum, o
mapeamento das ações de
extensão no estado e a participação da Bahia no Congresso Nordestino de Extensão
Universitária (Cneu), realizado em, em Recife (PE). Os
pró-reitores de extensão das
universidades públicas baianas foram recepcionados pelo
reitor da UNEB, Lourisvaldo
Valentim, que destacou a importância da extensão universitária que movimenta e dá
visibilidade às instituições, e o
Fórum Baiano de Pró-reitores
de Extensão é muito importante porque articula as universidades públicas baianas,
ampliando e fortalecendo as
ações extensionistas.
Um dos convidados para
a reunião, o diretor-geral da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fa-

pesb), Roberto Paulo Machado
reiterou o apoio aos programas extensionistas das universidades públicas. Estiveram
presentes à reunião os próreitores de Extensão das universidades estaduais de Feira
de Santana (Uefs), Maria Helena Besnosik, do Sudoeste da
Bahia (Uesb), Fábio Ferreira, e
de Santa Cruz (Uesc), Raimundo Bonfim; e federais da Bahia
(Ufba), Eugênio de Ávila, e do
Vale do São Francisco (Univasf), Deranor Gomes, além
de Franceli da Silva, que representou o pró-reitor da Federal do Recôncavo da Bahia
(Ufrb), Aelson de Almeida. Pela
UNEB, também prestigiaram o
encontro a vice-reitora Amélia
Maraux e a gerente de Extensão da Proex, Carla Liane.
O Fórum Baiano de PróReitores de Extensão, criado
em janeiro deste ano, promove uma reunião a cada mês.
Ao final desse sexto encontro,
o nome da pró-reitora Adriana Marmori foi confirmado
para continuar presidindo a
entidade por um mandato de
dois anos.

Roda de Videoconferências da PROEX tem
início com apresentações sobre Estágio
Extracurricular e Monitoria de Extensão
O Projeto Vivências foi criado
para aproximar os graduandos
das realidades sociais da Bahia,
por meio de atividades de
extensão que contribuam para
o desenvolvimento sociocultural
de comunidades em situação
de vulnerabilidade. Com esta
experiência todos saíram
ganhando, tanto as populações
visitadas quanto os professores
e os graduandos da nossa
universidade
Comemora a pró-reitora de Extensão
(Proex), Adriana Marmori.

A fim de cumprir o princípio da construção coletiva
dos saberes, ao mesmo tempo, reafirmar o compromisso
e a responsabilidade social
junto à comunidade acadêmica, a pró-reitoria de Extensão
(PROEX) promove a Roda de
Videoconferências da Proex,
que no primeiro encontro,
destacou o tema “Estágio
extracurricular e monitoria
de extensão – experiências
acadêmicas de aprendizagem
profissional e social”. A transmissão para todos os campi
da Uneb ocorreu no dia 26
de outubro, diretamente do
auditório do Departamento
de Ciências Exatas e da Terra
(DCET), campus I, em Salvador.
Durante a videoconferência
inaugural, foram apresentadas normas e procedimentos

internos relacionados às funções de estagiários e monitores, contribuindo para o pleno
desempenho das atividades
que compõem a formação
profissional e acadêmica do
estudante. O evento, organizado pelos setores de Estágio
e Monitoria, teve como público-alvo estagiários, monitores, gestores, coordenadores,
professores extensionistas e
técnicos, que são atores diretamente envolvidos nas ações
de Estágio Extracurricular e
Monitoria no âmbito dessa
Universidade.
A Roda de Videoconferências da Proex, dentro de um
cronograma preestabelecido,
pretende abordar os principais temas estratégicos voltados para o desenvolvimento
do nosso Estado.
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Encontro Ambiental

para o mar. É a terceira vez que o artista é selecionado para participar da
mostra, sendo que em 2005 foi premiado pelo trabalho que apresentou.
O trabalho selecionado é intitulado Olhando o mar aberto, utiliza a técnica de aquarela sobre papel e mede 37,5 X 55,5 cm.

Promovido pelo Núcleo de
Estudos do Meio Ambiente
(Numa), foi realizado o II Encontro Ambiental da Universidade, que reuniu a comunidade
universitária da UNEB com o
objetivo de refletir sobre ações
que minimizem os impactos ambientais planetários, tendo em
mente que o processo de educar
para a sustentabilidade é bastante complexo e deve ser plural
e participativo. Arte em papel e

Coral Cantares se apresenta

como fazer jóias com garrafas
pet foram algumas oficinas ministradas durante o encontro,
que contou ainda com mesasredondas e palestras. Entre as
ações previstas pelo Numa está
a instalação, no campus I, de
lixeiras para coleta seletiva, a
distribuição de canecas − para
diminuir o consumo dos copos
plásticos − e uma divulgação de
material informativo sobre práticas ecologicamente corretas.

em festival na Paraíba
O Coral Cantares, vinculado ao Núcleo de Arte da PROEX, se destacou na apresentação que fez durante o 8º Festival Paraibano de Coros, realizado em João Pessoa, sob a regência do maestro David Alves.
O programa, que faz parte do espetáculo “Ser Tão Nordestino”, incluiu
quatro peças: Procissão da Chuva, Taieiras, Feira de Caruaru e Disparada.
A apresentação, feita de maneira inovadora, mostra todo o encanto da
cultura musical nordestina, com muitos movimentos de dança e os integrantes do coral vestidos com trajes típicos, vão contando a trajetória de
um povo que luta, sofre batalha, porém, não deixa de ser feliz.

Educação em Direitos Humanos
A coordenadora do Núcleo de Ética e Cidadania (Nuec), Eneida Souza,
participou da 5ª Semana de Pedagogia, realizada no 22º Encontro Baiano de Estudantes de Pedagogia, que aconteceu em Paulo Afonso, sob a
coordenação dos estudantes do curso de Pedagogia da UNEB, campus
VII. Compondo a mesa de discussão sobre “O que tem sido feito no campo das políticas públicas em prol das diversidades?”, a coordenadora do
Núcleo enfocou a extensão universitária no contexto da educação em
Direitos Humanos.
O Nuec é representante da UNEB no Comitê Estadual de Educação em
Direitos Humanos, no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e,
também, no Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil.

Violência sob o olhar infanto-juvenil
A UNEB, por meio da pró-reitoria de Extensão, firmou um convênio
com a Fundação Cidade Mãe (FCM), vinculada à Prefeitura Municipal de
Salvador para a realização do projeto de pesquisa e extensão A Violência
e suas Múltiplas Dimensões na Percepção dos Educandos Atendidos na
FCM. A iniciativa é financiada pelo Programa Mirando el Mundo, desenvolvido pela União Européia (UE) e pela cidade de Torino, na Itália.
A coordenação do projeto ficará sob responsabilidade da Pró-Reitoria
de Extensão (Proex) da UNEB, por intermédio do Núcleo de Ética e Cidadania (Nuec), e do Centro de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento
Regional (CPEDR) da universidade.

Práticas solidárias
Curso de extensão em artes plásticas do NART
O Núcleo de Arte (Nart), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (Proex)
da UNEB promove cursos de extensão em artes plásticas em duas modalidades: Iniciação à pintura a óleo sobre tela e Desenho de observação. Os cursos são gratuitos e têm como objetivo orientar sobre técnicas
de pintura e desenho, exercitar conhecimentos de cores, composição e
formas, sob a coordenação do professor Luiz Firmino, da área de artes
plásticas do Nart.

Salão de artes plásticas
O professor Luis Firmino do Departamento de Ciências Exatas e da
Terra e coordenador do Núcleo de Arte (Nart), vinculado a PROEX, está
entre os artistas participantes do VIII Salão de Artes Plásticas Bahia Marinhas que este ano tem como tema “A beira mar”.
Promovido pelo Comando do 2º Distrito Naval de Salvador, o Salão
mostra trabalhos de artistas baianos realizados com temática voltada

Incuba: Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia: Práticas Solidárias em Busca de Sustentabilidade é novo projeto da Incubadora de
Empreendimentos Solidários (Incuba) da UNEB, contemplado no edital
lançado em agosto pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), em parceria com as secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti), Meio Ambiente (Sema) e do Trabalho, Emprego, Renda
e Esporte (Setre). O projeto vai receber R$ 340 mil, para o atendimento a
mais de 150 trabalhadores, homens e mulheres com baixa escolaridade,
negros e moradores da região metropolitana de Salvador, ligados às seis
cooperativas que integram o complexo: Ação Reciclar, Amigos do Planeta, de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental
(Camapet), de Serviços de Reciclagem, Meio Ambiente e Promoção da
Cidadania (Recicoop), de Catadores da Nova República (Canore) e de Reciclagem e Serviços da Bahia (Coopers).

Combatendo a Homofobia
O colóquio realizado na Câmara Municipal de Salvador marcou o
início das atividades do projeto “UNEB combatendo a Homofobia” de-

senvolvido pelo Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade Diadorim.
“(Dês) Identificações Sexuais” e “Outros Sexos, Outras Vivências” foram
os principais temas em discussão com o público presente no auditório.
Além do colóquio, atividades como Os Jogos da Diversidade, promovidos
no campus I, e a participação na Parada Gay, no Centro da cidade, fazem
parte da campanha contra a homofobia.

Com o objetivo de divulgar a cultura latino-americana, particularmente de Cuba, com exposição de objetos de arte, livros, discos e fotografias, além de promover os estudos da língua espanhola e o intercâmbio científico realizados, o Núcleo de Estudos da América Latina (NEAL)
participou da Feira Internacional de Artesanato, Arte, Cultura e Turismo
– Expoarte 2010.

Uma vida sem violência

Convênio de cooperação internacional

Com o tema Uma vida sem violência é um direito das mulheres, foi
realizada a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra
as Mulheres da UNEB, organizada em parceria pelo Diadorim, Núcleo de
Estudos de Gênero e Sexualidade (Nugsex) e o Sistema de Bibliotecas
(Sisb) da universidade.
Muitas atividades, incluindo exposição fotográfica, roda de prosa,
lançamento de livro, mesas redondas, palestras e exibição de documentários, marcaram a campanha.

Como resultado das articulações promovidas pelo NEAL, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) assinou convênio com a Universidade de
Matanzas, uma das mais respeitadas instituições de ensino superior de
Cuba, abrindo oportunidades de intercâmbio científico e cultural para estudantes, professores e técnicos em nível de graduação e pós-graduação.

Edital do Proeventos contempla
projetos de extensão
Aprovado pelo Conselho Universitário (Consu) em dezembro passado,
o Programa de Apoio à Realização de Eventos (Proeventos) é uma realização conjunta das pró-reitorias de Extensão (Proex), Pós-Graduação
(PPG), Graduação (Prograd) e Assistência Estudantil (Praes) com o objetivo de oferecer financiamento parcial à realização de eventos acadêmicos de natureza científica e/ou tecnológica, produzidos por professores,
estudantes e servidores técnicos administrativos da universidade.
Além de otimizar os recursos públicos, investindo em na realização de
eventos mais qualificados, o programa incentiva e fortalece a produção
acadêmica dentro da universidade. O primeiro edital, publicado em junho deste ano, contemplou 16 projetos de realização de eventos.

Programa A Bahia é muito mais Qualiﬁcação
A UNEB, por meio da Pró-Reitoria da Extensão (PROEX) e em parceria
com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) está dando continuidade
ao programa, que vai beneficiar, nesta etapa, cerca de 4,3 mil profissionais que atuam no setor em 12 cidades baianas, incluindo na capital.
Serão beneficiados a polícia turística, taxistas, trabalhadores informais,
barraqueiros de praia, profissionais que trabalham com eventos, monitores
turísticos e guias locais, comerciantes do mercado modelo, motoristas e
cobradores de ônibus, baianas de acarajé, frentistas e outros. O programa
terá duração de 15 meses, devendo ser concluído em junho de 2011.
O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Habitação Popular (Thaba) participou
da realização da nova etapa de atividades ligadas ao Projeto de Educação e Mobilização Social em Saneamento (Peamss). A nova fase da ação,
que abrange 13 municípios baianos (Rafael Jambeiro, Cícero Dantas,
Formosa do Rio Preto, Teofilândia, Seabra, Morro do Chapéu, Coronel
João Sá, Uauá, Palmas de Monte Alto, Iramaia, Camamu, Encruzilhada
e Ibirapuã), teve início no final de junho e ofereceu oficinas sobre educação ambiental e educomunicação aos moradores dessas localidades.
O projeto contou com financiamento da Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e foi realizado em parceria com a Empresa
Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Os Núcleos Estrangeiros
Núcleo de Estudos da América Latina (Neal) oferece Curso Básico de Espanhol com o objetivo de promover a qualificação do técnico universitário
e colaborar no desenvolvimento profissional dos funcionários da próreitoria da Extensão (PROEX) e da comunidade externa. A Aula Inaugural,
que reuniu as duas turmas, teve como tema Somos Latinos Americanos!
O que nos fez esquecer? Ministrada pela Profª MSc. Dores Santos, com
apresentação do audiovisual: “canción por un continente” música de autoria do compositor uruguaio Manuel Capella.

Núcleo de Estudos Hispânicos (Nehis) oferece cursos preparatório para
exame do Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira (Dele), em
Salvador. O Dele é a única certificação aceita pelo Ministério da Educação, Ciências e Esporte da Espanha. O Nehis oferece, também, curso de
Extensão em Língua Espanhola. Filmes, livros e palestras são alguns dos
recursos utilizados para que as aulas nos níveis Básico, Intermediário e
Avançado, sejam mais dinâmicas durante o curso, que está focado na
dança, na música e na gastronomia hispânica.
Núcleo de Estudos Canadenses (Nec), agora com ramificações em outros
campi do interior, oferece Cursos de Inglês e Francês, além de aprender
um novo idioma, vai facilitar a inserção do estudante no mercado de
trabalho. Em Salvador, o Nec oferece turmas de Inglês e Francês nos
níveis Básico, Intermediário e Avançado. Nas férias de Janeiro, o núcleo
oferece Curso Intensivo de Férias de Inglês em Salvador.

Núcleo de Estudos Italianos (Nesti)
oferece Curso de Italiano, em Salvador
Ao todo são ofertadas 100 vagas para os cursos, oferecidos semestralmente. Atuante na promoção do intercâmbio científico envolvendo
universidades italianas, o Nesti está elaborando, juntamente com a professora da Universidade de Firenze, Maria Rita Mancaniello, um projeto
de Intercâmbio para a Cátedra da Unesco – Curso Master em nível de
pós-graduação. Em Janeiro, 3 estudantes viajam para Itália: 2 foram
selecionados para passar seis meses na Universidade de Padova e um
estudante vai para a Universidade de Firenze.
Núcleo de Estudos Japoneses (NEJ) oferece curso de japonês, com duração de três anos. O núcleo promove a divulgação da cultura japonesa,
participando dos eventos que acontecem em Salvador, organizados por
entidades japonesas, fomentando o intercâmbio cultural com as comunidades japonesas no Brasil.
Em parceria com a Federação Nipo-Brasileira do Estado da Bahia e de
entidades associadas, o NEJ promoveu o 1° Concurso de Karaokê da Bahia.
O evento será realizado no dia 30 de julho, às 18h, no Teatro UNEB, Campus I da universidade, em Salvador. O karaokê é muito importante para os
japoneses, como uma arte que expressa a cultura pop do país, não somente como diversão como acontece no Brasil. No julgamento, os músicos
japoneses avaliam a dicção, pronúncia e desempenho dos concorrentes.

Homenagem
A Universidade Aberta à Terceira Idade (Uati) recebeu homenagem
prestada pela Câmara Municipal de Salvador pela contribuição que há
mais de 10 anos vem dando à sociedade trabalhando em prol da qualidade
de vida dos idosos em vários campi da instituição. A Sessão especial realizada no plenário da Câmara Municipal de Salvador, proposta pelo vereador
Henrique Carballal, fez parte das comemorações pelo Dia Internacional da
Pessoa Idosa, festejado em 1º de outubro, por meio de moção de louvor a
instituições que atuam com respeito e dignidade para com a população da
terceira idade. Na UNEB, a Uati organizou missa celebrada pelo Monsenhor Antônio Raimundo, para lembrar a passagem da data comemorativa.
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INFORMATIVO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Extensão na UNEB é destaque no II Congresso
Nordestino de Extensão Universitária (II CNEU)

P

RELAÇÃO DE TRABALHOS
APRESENTADOS NO II CNEU

rojetos de extensão
desenvolvidos na
UNEB foram apresentados durante o II Congresso Nordestino de Extensão Universitária promovido
pelo fórum de Pró-reitores
de Extensão das Universidades Públicas do Nordeste,
sediado pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco, em Recife, no período
de 15 a 17 de setembro. Estudantes dos Campi de Valença, Guanambi e Salvador,
além de técnicos e professores estavam presentes no
Congresso para divulgar as
ações dos Núcleos de Extensão, entre os quais o Núcleo
de Meio Ambiente e Educação Ambiental (Numa), Núcleo de Estudos de Gênero e
Sexualidade Diadorim (Nugsex) Universidade Aberta à
Terceira Idade (Uati), Núcleo
de Atividade Física, Esporte
e Lazer (Nafel) e núcleo de
Ética e Cidadania (Nuec),
que tiveram trabalhos inscritos e selecionados para
apresentação no evento.
Ao todo foram apresentados 15 trabalhos na forma
de Comunicação Oral (7) e
Pôsteres (8), nas áreas de
Educação, Direitos Humanos e Justiça, Saúde, Meio
Ambiente e Organização e
Sistematização da Extensão
- Avaliação da Extensão. A

participação da UNEB no II
CNEU também foi marcada
pela mesa-redonda sobre
Comunicação, Cidadania e
Inclusão Social, composta
pela pró-reitora de Extensão Adriana Marmori (mediadora) e pelos professores
Emanuel de Andrade Freire
do curso de Comunicação –
campus de Juazeiro e Kátia
Santos Moraes, do curso de
Comunicação – campus de
Conceição do Coité. Além da
mesa-redonda, a pró-reitora
Adriana Marmori coordenou
uma seção de comunicação
oral sobre Educação e a gerente de Extensão Carla Liane Nascimento foi responsável pela coordenação de
uma seção de Comunicação
Oral com temática sobre
Comunicação/Flexibilização
Curricular e integrou a Comissão Científica do evento.
Tendo como principal
objetivo discutir a Extensão
Universitária como um processo educativo, cultural,
político e científico que relaciona teoria e prática, ensino e pesquisa, universidade
e sociedade, na perspectiva
de promover a integração
entre as várias áreas de conhecimento e aproximar os
diferentes sujeitos sociais,
visando à construção de
uma sociedade igualitária e
justa, o congresso despertou

MESA-REDONDA
Comunicação, Cidadania e Inclusão
Social
Profa. Adriana Marmori (mediadora)
Pró-Reitora de Extensão- UNEB
Prof. Emanuel de Andrade Freire (Curso
de Comunicação Campus IIIDCH - Juazeiro)
Profa. Kátia Santos Moraes (Curso de
Comunicação Campus XIV- DEDC - Conceição do Coité )
COMUNICAÇÕES ORAIS
- O Exercício da Extensão Universitária
da UNEB junto à Biblioteca Comunitária
do Cabula
Autores: Zuleide Paiva Silva, Maria
do Socorro Campos, Tatiana Farias de
Jesus, Acely Araújo, Maria Lucinete
Fortunato
- Formação Continuada dos Profissionais do Sistema Socioeducativo da
Fundac / Bahia
Autores: Eneida Maria Abreu de Souza,
Dionalle Monteiro de Souza
- “16 Dias de Ativismo na Uneb pelo

imediatamente o interesse
da comunidade acadêmica
da UNEB, que contou com o
apoio da PROEX para viabilizar a participação coletiva.
“A participação da UNEB,
com tantos trabalhos num
único evento, coordenado
por pessoas comprometidas
que atuam na comunidade,
levando e adquirindo conhecimento, é da maior importância para a divulgação
das atividades, ao mesmo
tempo em que possibilita o
intercâmbio com outras comunidades acadêmicas inseridas em outras realidades
e contextos sociais diferentes”, ressalta a pró-reitora.

Fim da Violência Contra a Mulher”:
uma ação política e acadêmica de
intervenção social
Autores: Zuleide Paiva da Silva, Amélia
Teresa Santa Rosa Maraux, Ana Lúcia
Gomes da Silva, Lucilia Maria Lima
Vieira, Charlene dos Reis Conceição
- A Universidade do Estado da Bahia
Combatendo a Homofobia
Autores: Marco Antonio Matos Martins
, Osvaldo Fernandez, Erico Nascimento,
Suely Aldir Messeder
- A Experiência de Gestão de Resíduos
Sólidos no Campus I da UNEB
Autores: Darluce da Silva Oliveira,
Francisco Emanuel Matos Brito
- Tecendo Redes de Saberes: construção e implementação de uma oficina
voltada à terceira idade
Autores: Ana Luisa Dias Lauria, Sonia
Maria Bamberg Nogueira Reis, Katiana
Coutinho Santos, Maria Lúcia Pessoa de
Moura, Amélia de Fátima P. de Oliveira
- Nos Bastidores do Enlaçando Sexualidades: a articulação entre universidade, educação básica e movimentos

sociais
Autores: Suely Aldir Messeder, Marco
Antonio Matos Martins, Raphaella Silva
Pereira de Oliveira, Amanaira Conceição Miranda, Barbara Alves
PROGRAMAÇÃO DE PÔSTERES
- As Contribuições e Perspectivas do
Núcleo de Atividade Física, Esporte e
Lazer na Extensão Universitária
Autores: Manuela Barreto de Araújo,
Marcius de Almeida Gomes,
Jacemile da Silva Pereira, Carlos Eduardo Oliveira Ribeiro,
- Enfoque Fisioterapêutico em Promoção da Saaúde na Terceira Idade:
Relato de Experiência
Autores: Mateus de Britto Rodrigues,
Adriana Graça Costa Unfried, Carla César Fontes Leite, Evelin Lima de Araujo,
Janaína Santos de Siqueira
- Cinemando com a Literatura: uma
interface entre Cinema, Literatura e
História
Autores: Marcos Ferreira Gonçalves,
Ana Lúcia Gomes da Silva, Amelia

Tereza Santa Rosa Maraux
- O Programa TRILHA e a Experiência
da UNEB na formação de docentes
para atuação na educação básica e
profissional de Juventudes.
Autora: Maria do Socorro da Costa e
Almeida
COMUNICAÇÃO
- GLEIGS: Ação e Comunicação
Autores: Jacqueline de Santana Lemos,
Miriã Ferreira de Oliveira, Zuleide Paiva
da Silva
- Diálogos Possíveis
Autores: Marcos Ferreira Gonçalves,
Ana Lúcia Gomes da Silva, Zuleide
Paiva da Silva, Amélia Tereza Santa
Rosa Maraux, Lucília Lima Vieira
- Coordenações de sessões
- Profa. Ms. Adriana dos Santos Marmori Lima (UNEB)
Área temática: Educação
- Profa. Ms. Carla Liane Nascimento dos
Santos (UNEB)
Área temática: Comunicação/Flexibilização Curricular

