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Ao Decanato do CFTCI 

1) Apresentação do projeto MEDITAÇÃO 

O projeto foi redigido em quatro capítulos: Identificação do projeto, Ementa, 

Justificativa, Objetivos (geral e específicos), Dinâmica de Desenvolvimento, Outras 

iniciativas relacionadas, Procedimento para avaliação (Não se aplica) e Bibliografia básica. 

O objetivo principal do projeto de extenção é promover equilíbrio e autoconhecimento 

através da Meditação. Para isso, serão realizados encontros semanais às segundas-feiras, das 

17:30 às 18:30, nas instalações do Câmpus da UFSB. Cada encontro terá, no mínimo, um 

docente como facilitador das práticas. Membros da comunidade da UFSB poderão contribuir 

com o projeto de diversas formas, apresentadas no projeto. 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. 

Na Justificativa fica claro que o projeto de extensão atende às demandas modernas e 

inovadoras do projeto político-institucional da UFSB. Em destaque, nota-se: o 

reconhecimento dos diversos saberes, saberes tradicionais, saberes milenares, que geralmente 

encontram-se excluídos do ambiente acadêmico; dissolução das tensões e angústias causadas 

pelo ambiente acadêmico; aproximação entre a Universidade e a comunidade externa; 

cooperação e integração social entre estudantes, professores, técnicos administrativos, 

terceirizados e visitantes; benefícios educacionais da prática da Meditação, que já foram 

validados em outras Universidades; aderência ao projeto pedagógico do Curso de Segundo 

Ciclo em “Engenharia da Sustentabilidade”, visto que um dos pilares da sustentabilidade é o 

social; aderente aos Cursos de Saúde, tendo em vista inclusão da meditação na lista de 

terapias do SUS. 

Em termos de infraestrutura, o projeto de extensão não requer recursos financeiros 

externos. A maioria dos recursos necessários ao desenvolvimento das atividades já estão 

disponíveis na UFSB (Sistema de som, notebook, microfone de lapela, internet, sala com 

colchonetes ou tatames), e outros poderão ser adquiridos (tapedes de yoga e almofadas para 

meditação). O horário previsto para a meditação não conflita com os horários de aula, o que 

possibilita o uso da infraestrutura de salas de aula.  

 

2) Parecer 

Visto a importância desse tipo de atividade para a comunidade acadêmica da UFSB, 

assim como a integração social com a comunidade externa, e considerando que o projeto está 

bem fundamentado e possui as condições de infraestrtura mínimas necessárias à sua 

execução: 

“Meu parecer é FAVORÁVEL à aprovação do projeto de extensão MeditAção”. 

 

Atenciosamente. 

Itabuna, 04 de agosto de 2017 

 
Prof. Dr. Marcelo Soares Teles Santos - SIAPE 1721006 - Parecerista 


