
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O seminário parte de três anos de experiências com práticas e projetos centrais do Plano Orientador da 

UFSB, uma universidade que nasceu com propostas político-pedagógicas alternativas, se demarcando 

claramente do histórico da educação nacional elitista e eurocentrada do Brasil. Será seu objetivo 

promover a reflexão, análise e divulgação destas intensas experiências por professores, técnicos 

administrativos, estudantes e representantes da sociedade civil, que, durante estes três anos, 

assumiram o compromisso com a construção de uma universidade popular, inclusiva e plurirepistêmica. 

No quadro geral da sociedade brasileira, reverberando o agravamento da crise ética, social e política 

construída pelo agressivo avanço do capitalismo mundial, entendemos a urgência de multiplicar 

instâncias de debate sobre a Educação Superior Pública no Brasil e nas Américas. A partir da 

experiência de implantação da UFSB, inspirada pelo seu Plano Orientador, cabe-nos pensar e reafirmar 

as bases de uma Universidade popular e pluriepistêmica, que possa responder à altura os desafios de 

nossa crise planetária. 

Datas: 9, 10 e 11 de julho de 2018 

Local: UFSB, Campus Sosígenes Costa, Auditório Monte Pascoal 3 

 

Comissão organizadora: Fabiana Lima, Maria do Carmo Rebouças dos Santos, Augustin de Tugny, 

Rosângela de Tugny, Gustavo Gonçalves, Paulo Dimas, Richard Santos. 

Apoio: Grupos de pesquisa Arandu Heta (CFA, UFSB); Sociedade, Educação, Universidade (CFCHS, 

UFSB); Sociedade, Educação, Universidade (SEU/CJA, UFSB)  e Encontro de Saberes (INCTI, UnB). 

 

9 de julho - segunda-feira 

14:00 às 14:45 

Mesa de abertura 

Joana Guimarães (Reitora da UFSB) 

Joelson Ferreira (Articulador da Teia dos Povos, integrante do Conselho Estratégico Social da UFSB e 

do CONSUNI-UFSB) 

Maria Aparecida de Oliveira Lopes (Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Relações 

Étnico-Raciais - PPGER) 

Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes (Decano do IHAC-CSC) 

Ita de Oliveira (Decana do IHAC-CJA) 

Kabengele Munanga (USP, UFRB) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A UFSB Popular 

  

15:00 às 16:45 

 Missão pactuada com a sociedade 

Em que consiste a autonomia de uma universidade pública? Como ir além da ideia de extensão para 

construção de uma universidade efetivamente integrada à sociedade e enraizada em seu território? 

Como políticas de ações afirmativas e apoio à permanência podem contribuir para um projeto de 

universidade popular? Como realizar uma gestão universitária realmente democrática? 

  

Mediador: Gustavo Gonçalves (UFSB-CSC) 

Debatedor: Álamo Pimentel (UFSB-CSC) 

  

Universidade pública e Integração social 

Paulo Dimas de Menezes (UFSB-CSC) e Eva Dayane de Góes (UFSB-CJA) & Fabiana Costa (UFSB-

CJA) 

  

Ações afirmativas e apoio à permanência 

Joel Felipe (UFSB-CJA) 

  

A experiência do PET-Saúde GraduaSUS no território 

Ita de Oliveira e Silva (UFSB-CJA) & Jane Mary de Medeiros Guimarães, Vanner Boere, Maristela Midlej 
Silva de Araújo Veloso (UFSB-CJA) 
  

Intelectuais Negras (os) militantes e a Universidade eurocêntrica 

Maria do Carmo Rebouças dos Santos (UFSB-CSC), Richard Santos (UFSB-CSC) 

  

17h00 às 18:30 

 Missão pactuada com a rede de educação básica 

Quais são os principais desafios que envolvem o contexto da formação de professores para a educação 

básica pública do sul da Bahia? Como pensar a Formação de professores na Universidade a partir de 

tais desafios? De que forma o modelo de formação das licenciaturas interdisciplinares da UFSB 

responde à necessidade de um docente/ gestor sensível às demandas regionais? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mediadora: Fabiana Lima (UFSB-CJA) 

Debatedor: Daniel Puig (UFSB-CJA) 

  

A Universidade Federal do Sul da Bahia e seu compromisso com a Educação Básica: Complexo 

Integrado de Educação de Porto Seguro 

Danúsia Lago (UFSB-CSC) 

 

Por una pedagogia de la posibilidad: el educador en movimiento y en instante 

Gladys Marquicio (CFE - Uruguai), Edison Torres Camacho (CFE - Uruguai), 

  

O Programa Paulo Freire e a formação de professores nas Américas 

Fabiana Lima (UFSB-CJA), Marina Miranda (UFSB-CPF) 

  

19h00 às 22h00 

Aula magna: O papel da Universidade na luta contra o racismo, na defesa de políticas 

afirmativas, do pluralismo cultural e epistêmico 

Professor Kabengele Munanga (USP, UFRB) 

  

  

10 de julho - terça-feira 

 

9h00 às 10:30 

 Missão pactuada com a rede de educação básica (continuidade) 

Quais são os principais desafios que envolvem o contexto da formação de professores para a educação 

básica pública do sul da Bahia? Como pensar a Formação de professores na Universidade a partir de 

tais desafios? De que forma o modelo de formação das licenciaturas interdisciplinares da UFSB 

responde à necessidade de um docente/ gestor sensível às demandas regionais? 

  

Mediadora: Fabiana Lima (UFSB-CJA) 

Debatedor: Daniel Puig (UFSB-CJA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A relação da UFSB com as redes de ensino e instituições escolares da Educação Básica no Sul da 

Bahia 

Rosemary Santiago (UFSB-CJA) & Gustavo Gonçalves (UFSB-CJA), Likem Edson de Jesus (UFSB-

PPGES) 

  

Transições paradigmáticas entre a universidade e a escola 

Álamo Pimentel (UFSB-CSC) 

 

O percurso interdisciplinar das LIs: saberes e tramas de uma formação docente inovadora 

Fabiana Lima (UFSB, CJA), Alessandra Reis (UFSB-CJA) 

   

 

A Universidade Pluriepistêmica 

  

10h45 às 12h15 

Formação geral, formação cidadã 

Interdisciplinaridade e ecologia de saberes como fundamentos do projeto da UFSB.  Como pautar a 

construção do conhecimento em diálogo com diferentes culturas e saberes em uma universidade 

interepistêmica no século XXI? O que é a formação cidadã? Ela se opõe à formação profissional? 

  

Mediador: Spensy Pimentel (UFSB-CSC) 

Debatedor: Márcio Florentino (UNB-UFSB) 

  

Formação geral frente à experiência de ingresso na universidade: conscientização e crítica 

Spensy Pimentel (UFSB-CSC) 

  

A experiência de formação geral nos Cunis como possibilidade de enraizamento territorial da UFSB  

Gustavo Gonçalves (UFSB-CJA) & Regina Oliveira (UFSB-CJA) 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13h45 às 15h45  

Formação geral, formação cidadã (continuidade) 

Interdisciplinaridade e ecologia de saberes como fundamentos do projeto da UFSB.  Como pautar a 

construção do conhecimento em diálogo com diferentes culturas e saberes em uma universidade 

interepistêmica no século XXI? O que é a formação cidadã? Ela se opõe à formação profissional? 

   

Matemática interepistêmica para uma formação libertadora 

Rogério Ferreira (UNB) 

  

Raciocínio computacional na Formação Geral: pavimentando o caminho da interdisciplinaridade 

Bilzã Marques de Araújo (UFSB-CSC) & Raimundo Macedo (UFBA), David Cavallo, Sérgio Gorender 

(UFBA), Alírio Santos de Sá (UFBA) 

  

Experiências do sensível na formação acadêmica - a proposta da UFSB 

Augustin de Tugny (UFSB-CSC), Valéria Gianella (UFSB-CSC) 

  

Formação Geral na UFSB: um protótipo  

Daniel Puig (UFSB-CJA) 

 

16h00 às 18h45 

 A instituição universitária descolonizada 

Quais estratégias e políticas de inclusão de múltiplos saberes e matrizes culturais têm se mostrado 

capazes de se incorporar e interferir no modelo institucional universitário brasileiro? De que forma 

projetos institucionais e político-pedagógicos dialogam com múltiplas poéticas e epistemes na UFSB e 

nas universidades brasileiras? 

  

Mediador: Danúsia Lago (UFSB-CSC) 

Debatedor: Gilson Monteiro (UFSB) 

  

Ontogenia da Pesquisa, Criação e Inovação da uma nova universidade nova 

Vanner Boere (UFSB-CJA), Frederico Monteiro Neves (UFSB-CPF) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

As metodologias participativas na UFSB: experiências, vivências e reflexões sobre Bacharelados 

Interdisciplinares em Saúde e Humanidades 

Rafael Patiño (UFSB-CSC), Lina Faria (UFSB-CSC), Gabriela Lamego (UFSB-CSC) 

  

O campo das artes numa nova universidade pública brasileira 

Augustin de Tugny (UFSB-CSC) & Denise Coutinho (UFBA) 

  

Conhecimentos tradicionais, Território e Educação na formação universitária 

Rosângela de Tugny (UFSB-CSC), Victor André (BI Saúde - UFSB) 

  

Curso médico em regime de ciclos à luz do marco legal vigente no Brasil e das recomendações de 

especialistas: uma abordagem sociocrítica 

Antônio José Costa Cardoso (UFSB-CJA) 

  

Corpo como lugar de conhecimento: corporalidades e epistemologias locais no ensino-aprendizagem na 

UFSB 

Eloisa Domenici (UFSB-CSC), José Antonio Lima (UFSB-CSC) 

  

19h00 às 22h00 

Palestra: Encontro de saberes e descolonização para uma refundação étnica, racial e epistêmica 

das universidades brasileiras. 

Professor José Jorge de Carvalho (UnB, INCT de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa) 

  

Debatedor: Joelson Ferreira de Oliveira (articulador da Teia dos Povos membro do Conselho 

Estratégico Social da UFSB e representante da sociedade no Conselho Universitário da UFSB)  

  

  

11 de julho - quarta-feira 

10h00 

Encontro aberto da Rede Sul-Sul de pesquisadores 


