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O Programa Vizinhanças é um programa 
institucional da UFBA regulamentado por seu 
Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. 
Ele visa incentivar o desenvolvimento de 
programas de extensão universitária 
articulados entre si e realizados em parceria 
entre a UFBA e suas comunidades vizinhas. 

Em sua primeira edição, serão fomentados 11 
programas de extensão concebidos de modo a 
atender demandas levantadas junto às 
comunidades de Alto da Sereia, Alto das 
Pombas, Alto de Ondina, Binóculo, Calabar, IBIT,
Pelourinho, Roça da Sabina e São Lázaro.

O Seminário de Integração do Programa 
Vizinhanças é uma reunião de trabalho. Nele, 
os coordenadores dos programas apresentarão 
as propostas de ações de sua equipe aos 
demais coordenadores e aos membros das 
comunidades vizinhas.

Cada apresentação terá por objetivo colher 
sugestões para que o coordenador realize 
ajustes de sua proposta visando: (a) melhor 
atender às demandas das comunidades e (b) 
vislumbrar articulações possíveis com as ações 
previstas nos demais programas aprovados. 

A concepção do Programa Vizinhanças procura 
superar limites conhecidos do sistema 
tradicional de fomento à extensão, que tende a 
gerar ações verticais, pontuais e efêmeras da 
Universidade junto aos diversos setores da 
sociedade. Por meio da construção conjunta de
uma alternativa a essa tradição, o Programa 
Vizinhanças visa contribuir para que a extensão
universitária cumpra com sua tarefa de 
produzir conhecimento de qualidade capaz de 
influenciar políticas públicas, de contribuir com 
a formação técnica e cidadã dos envolvidos e 
de ampliar o diálogo necessário entre 
Universidade e sociedade.

Programação
08:00h – ABERTURA 

08:30h – Projeto Vizinhança esporte alegria no
Calabar (Celi Nelza Zulke Taffarel)

09:00h – MOSAICO: troca de saberes e
tecnologias sociais em educação, comunicação,
cultura, esporte e lazer (Romilson Augusto dos

Santos)

09:30h – Ampliação interdisciplinar nas ações
de assistência técnica de arquitetura, em

Calabar e Alto das Pombas
(Any Brito Leal Ivo)

10:00h – História e Memória do Alto das
Pombas e do Calabar (Iraneidson Santos

Costa)

10:30h – INTERVALO

11:00h – Lavanderia coletiva no Alto das
Pombas - memória, saúde e empoderamento

nas vizinhanças da UFBA (Leda Maria Fonseca
Bazzo)

11:30h – Ressignificações de Práticas
Familiares e Comunitárias (Iracema Brandão

Guimarães)

12:00h – INTERVALO PARA ALMOÇO

14:00h – De olho na vida (Heloniza Oliveira
Gonçalves Costa)

14:30h – Empreendedorismo às vizinhanças da
UFBA como inclusão social (Auristela Felix de

Oliveira Teodoro)

15:00h – Sala Verde da UFBA (Rejâne Maria
Lira da Silva)

15:30h – Escritório Modelo de Arquitetura e
Urbanismo - CURIAR 

(Rosana Muñoz)

16:00h – As Artes da Vizinhança (David John
Iannitelli)

16:30h - ENCERRAMENTO


