
 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: 
 

MeditAção 
 

 

Instância de aprovação: CFTCI Data da aprovação:  

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Nome: MeditAção 

Carga horária de cada encontro presencial 
com o/a docente: 

1h 

Atividades extraclasse da/do discentes: Livre 

Carga horária total: Encontros de 1h semanalmente por tempo 
indeterminado 

Coordenadores: Luana Oliveira Sampaio (coordenadora) 

Rafael Nardi (vice-coordenador) 

Equipe de Realização do Projeto Luana Oliveira Sampaio (docente facilitadora): 

Meditadora Vipassana desde janeiro de 2016. 

Rafael Nardi (docente facilitador): 

Meditador Vipassana desde setembro de 2016. 

Convidados internos e externos. 

Público-alvo: Aberto a comunidade 

Número máximo de vagas por encontro: O de limite do espaço que será oferecido 

Recursos necessários: Sistema de som, notebook, microfone (de 
preferência, de lapela ou de cabeça), internet, sala 
com tapetes de yoga, colchonetes ou tatames (a 
UFSB já adquiriu tatames), além de almofadas para 
meditação. Transporte e diárias para convidados 
externos, mediante solicitação prévia e 
disponibilidade de orçamento. 

Período do Projeto: Toda segunda-feira, exceto feriados e recessos, por 
tempo indeterminado, com início logo após a 
aprovação do projeto. 

Horário da prática: Das 17h30min às 18h30min 

Período para solicitação de inscrição: Não será necessária inscrição prévia 

Local para solicitar inscrição: Não se aplica 

Procedimento para seleção: Os participantes poderão simplesmente chegar para 
participar das atividades. Caso lote o espaço, a 
seleção se dará pela ordem de chegada. 

Requisitos para inscrição: Não se aplica 



 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Requisitos para obter certificado de 
frequência: 

Não será emitido certificado. 

Requisitos para obter certificado de 
aproveitamento: 

Não se aplica 

Local de realização do Projeto: Sede da UFSB/CJA. 

 

2 EMENTA: 

Práticas de Meditação na UFSB. Meditação Ativa ou em Movimento. Meditação através das Danças 
Circulares. Meditação Sonora. Meditação através do Canto de Mantras. Meditação Passiva, sentada 
e silenciosa. Meditação através da observação da respiração. Palestras gravadas de mestres 
espirituais voltadas para o autoconhecimento (Satsang). 

 

 

3 JUSTIFICATIVA: 

A UFSB é a mais nova Universidade Federal do Brasil. Ela nasceu com uma proposta repleta de 
elementos inovadores. Um deles, é o de reconhecimento dos diversos saberes, saberes tradicionais, 
saberes milenares, que geralmente encontram-se excluídos do ambiente acadêmico como, por 
exemplo, a Meditação.  

A Meditação, sendo inserida nas práticas universitárias, poderá mostrar um novo modo de se colocar 
neste espaço, com mais consciência, leveza, concentração e criatividade. Contribuindo para a 
dissolução das tensões e angústias causadas pelo ambiente acadêmico, potencializadas pelo fato de 
estarmos em uma Instituição em construção com vários desafios e obstáculos a serem vencidos. 

Adicionalmente, a prática de Meditação na UFSB poderá favorecer a aproximação entre a 
Universidade e a comunidade externa, promovendo a cooperação e integração social entre 
estudantes, professores, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes. Além de contribuir com o 
intuito de tornar o espaço acadêmico mais prazeroso e atraente, seja através da Meditação em 
Movimento, com danças, da Meditação Sonora, com música, ou da Meditação Silenciosa. Podendo 
até mesmo provocar insights nos participantes durante este processo de autoconhecimento, o que 
seria muito positivo para os estudantes que buscam identificar seu interesse profissional e sua 
trajetória acadêmica, por exemplo.  

Esta proposta também se mostra aderente ao PPC do Curso de Segundo Ciclo “Engenharia da 
Sustentabilidade”, visto que um dos pilares da sustentabilidade é o social, onde o olhar para a 
espiritualidade e autoconhecimento se faz presente e se mostra importante, também por trazer a 
Meditação entrelaçada com elementos sócio-histórico-culturais. 

Além disso, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, publicou, 
no dia 28 de março de 2017, no Diário Oficial da União, a ampliação da lista das chamadas práticas 
alternativas, incluindo meditação e outras terapias no SUS, como medida preventiva de doenças e 
nos processos de cura, reconhecendo os benefícios a saúde de tal prática. 

Por fim, os benefícios educacionais da prática da Meditação também já foram validados. Algumas 
Escolas e Universidades no Brasil já adotaram a meditação como prática institucional. Como 
exemplos, temos o Centro de Apoio O Visconde, na zona oeste de São Paulo, e as Universidades 
Federais do Ceará e do Rio Grande do Sul, experiência esta relatada e analisada no artigo publicado 
em 2012, pela então estudante de doutorado do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e 
Personalidade, Carolina Baptista Menezes, principal autora, intitulado “Meditação na universidade: a 
motivação de alunos da UFRGS para aprender meditação”, disponível na internet. Aqui em nossa 
região temos as professoras parceiras Milene Ávila e Juliana Pinheiro que realizam Meditação 
Coletiva na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, através do Projeto Conecte em Si, três 
vezes na semana. 

 

 

 



 

4 OBJETIVO GERAL: 

Promover equilíbrio e autoconhecimento através da Meditação. 

 
 

4.1 OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS: 

1. Oferecer um espaço de encontros para a comunidade que oportunize uma sensibilização, 
interação e integração social;  

2. Contribuir para a efetivação de relações horizontais e dialógicas na Instituição; 

3. Fortalecer a cooperação e o exercício da coletividade; 

4. Conhecer mantras e danças de diversas culturas; 

5. Acessar conhecimentos produzidos em antigas tradições de diversos povos; 

6. Apresentar variadas formas de práticas de meditação; 

7. Orientar para a continuidade e aprofundamento da prática de meditação em outros espaços; 

8. Favorecer o exercício da concentração da mente e da criatividade; 

9. Ampliar a percepção, o autocontrole e a consciência de si; 

10. Combater o stress e a ansiedade; 

11. Resignificar os espaços educacionais; 

12. Promover a cultura da paz. 

 

 
 

5 DINÂMICA DE DESENVOLVIMENTO: 

Os encontros serão realizados a cada segunda-feira. 

Cada encontro terá, no mínimo, um docente como facilitador das práticas. 

Membros da comunidade da UFSB poderão contribuir com o projeto de diversas formas. Uma das 
possibilidades para as/os estudantes, por exemplo, é agregar os Planos de Trabalho relacionados 
com bolsa de auxílio permanência ao MeditAção, caso seja de interesse da/o estudante.  

Será possível, também, fazer parte da Banda de Mantras, tocando algum instrumento ou cantando, 
ajudar na seleção de Satsangs, dar apoio no uso de tecnologias, na organização/preparação dos 
espaços, dar apoio na criação de uma marca e na divulgação do projeto, dentre outras possibilidades. 

As práticas de cada dia de encontro serão definidas pela/o/s docente/s a depender de como o grupo 
se apresentar em cada encontro, podendo perpassar a meditação ativa, a meditação sonora e a 
meditação passiva em um único encontro ou ainda centrar em uma ou duas modalidades, ou até 
mesmo intercalar a prática meditativa com “Satsang” de diferentes mestres. 

As/os participantes que desejarem se aprofundar na Meditação receberão orientações para 
continuar suas práticas em outros espaços voltados para isso. 

 

6 OUTRAS INICIATIVAS RELACIONADAS: 

Os professores coordenadores deste Projeto de Extensão estão articulados com diversas iniciativas 
relacionadas com práticas de Meditação na região. Vejam as possibilidades encontradas na região 
para continuidade e aprofundamento da prática de Meditação: 

Associação Vipassana da Bahia: oferecem cursos de 10 dias de Meditação Vipassana em Ilhéus, 
para aqueles que desejam se iniciar nesta técnica praticada em mais de 80 países do mundo. Depois 
de concluir ao menos um curso de 10 dias, o meditador Vipassana poderá frequentar os Grupos de 
Meditação que se reúnem semanalmente em Ilhéus, Itacaré e Salvador. Além dos cursos de 1 ou 3 
dias que acontecem periodicamente. Recebem doações voluntárias. 



 

IHASE: Instituto Hólon de Artes, Saúde e Educação, localizada no bairro da Zildolândia, Itabuna, 
promove meditações semanais abertas. Recebem doações voluntárias. 

Matri Nossa Senhora: promove meditações semanais abertas no bairro de São Judas, Itabuna. 
Recebem doações voluntárias. 

MeditÁrLivre: movimento que se inicia por iniciativa de um grupo de pessoas em Ilhéus, do qual a 
professora Luana Sampaio faz parte, relacionado com um movimento nacional chamado 
“MeditaNaRua” que promove meditações coletivas em espaços públicos, em diversas cidades do 
Brasil ao mesmo tempo. Prática gratuita. 

Osho Bahia: centro de terapias advindas da sabedoria do mestre indiano, Osho, onde se pratica 
meditação dinâmica. Localizado na Península de Maraú, na comunidade de Piracanga, o Centro Osho 
Bahia oferece imersões e cursos diversos com valores acessíveis que, geralmente, incluem também 
hospedagem e alimentação. 

Meditações Sonoras da Escola de Música de Piracanga: meditações abertas com cantos de mantras 
e outras músicas que acontecem nas manhãs de terça a sábado, na comunidade de Piracanga, 
Península de Maraú. Recebem doações voluntárias. 

Centro de Desenvolvimento do Ser Inkiri Piracanga: oferece cursos de Meditação das Rosas com 
periodicidade, na comunidade de Piracanga, Península de Maraú, com valores que, geralmente, 
incluem também hospedagem e alimentação. 

Conecte em Si: promove meditações coletivas abertas realizadas na UESC, três vezes na semana, 
na Sala das Artes Marciais, Parque Desportivo da Universidade. Prática gratuita. 

  

 

 

7 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO PROCESSUAL OU EXAMINAÇÃO: 

Não se aplica. 
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