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Universidade popular e encontro de saberes 
Rosângela Pereira de Tugny, Gustavo Gonçalves (Org.) 

gratuito para download 
http://www.edufba.ufba.br/2021/01/universidade-popular-e-encontro-de-saberes 

Pensar e viver a universidade no momento atual da história é uma forma de 
reconfigurar as estruturas sociais, econômicas, mentais, ideológicas e culturais 
de uma sociedade ainda muito marcada pelo histórico colonial e escravocrata. 

Nesse cenário, a obra apresenta um conjunto de relatos referentes a uma 
experiência específica de toda a efervescência que foi a expansão e 

democratização das universidades brasileiras entre 2003 e 2014: a da 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), como universidade popular, 

pluriepistêmica e enraizada no seu território. A publicação deste conjunto de 
textos contribui com a abertura, a imaginação, a invenção e o otimismo ao 

refletir sobre modos efetivos de fazer circularem diferentes sistemas de 
conhecimentos como a forma mais profunda de construir alternativas para os 

complexos impasses que vive a sociedade nacional.

http://www.edufba.ufba.br/2021/01/universidade-popular-e-encontro-de-saberes


territorialidade

Universidade Federal do Sul da Bahia



Universidade Federal do Sul da Bahia

desafios
· Desconstruir a educação como fator de 

exclusão social 
· Superar na Universidade conceitos elitistas de 

excelência e autonomia 
· Integrar sistemicamente a Universidade  

ao campo social da Educação 
· Recriar a Universidade Pública como 

protagonista em novos modelos de 
desenvolvimento regional e planetário

· interdisciplinar 
· interprofissional 
· interepistêmica 
· intercultural 

Entende a si mesma como 
instituição educadora

eixos



Universidade Federal do Sul da Bahia

modelo
· regime letivo quadrimestral multiturno 
· modelo de ciclos de formação 
· currículo modular e flexível 
· sem departamentos

· métodos ativos de ensino-aprendizagem 

· aprendizagem baseada em problemas concretos 

· avaliação qualitativa, processual 

· planejamento participativo 

· inter-transdisciplinaridade 

· uso intensivo de tecnologias da informação e 
compartilhamento — atividades metapresenciais



Universidade Federal do Sul da Bahia

arquitetura curricular
· Formação Geral 
· Colégios Universitários 
· Complexos Integrados de Educação 
· Bacharelados Interdisciplinares (1º Ciclo) 

Artes, Ciências, Humanidades e Saúde 

· Cursos de 2º Ciclo, ao concluir BI ou LI 
· Pós-Graduações (3º Ciclo)

· Licenciaturas Interdisciplinares (1º Ciclo) 
· LI em Arte e suas Tecnologias 

· LI em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias 

· LI em Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

· LI em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

· LI em Matemática e Computação e suas Tecnologias



Colégio Universitário (CUNI)
· Acesso através do ENEM/SiSU com ampla oferta de cotas (85% - 70%). 

· Instalados em municípios com mais 20mil habitantes e número significativo de egressas/os do ensino 
médio público, e em aldeias indígenas, quilombos e assentamentos. 

· Unidades acadêmicas descentralizadas em escolas da rede estadual de Ensino Médio, conectadas com 
todas as salas da universidade nas Sedes e outros CUNI. 

· Salas equipadas com estação digital, tela de grande formato, projetor, microfone, caixas de som, e 
contando com apoio de pessoal técnico e material didático. (Recursos compartilhados com a escola.) 

· Espaço de convivência e atividade universitária, onde se pode cursar toda Formação Geral e componentes 
curriculares do campo da Educação (Licenciaturas Interdisciplinares) em 1º Ciclo, constituindo oferta de 
ensino superior público nesses municípios. Atividades metapresenciais., uso intensivo de TI2C4 [Informação-
Inclusão e Conectividade-Criatividade-Colaboração-Compartilhamento] 

· A partir do seu próprio funcionamento, tornam-se polos de irradiação cultural e pedagógica nos 
pequenos municípios e marcam a presença da universidade; passaram a oferecer formação continuada e 
pós-graduação. 

· Proposta alinhada ao Regime de Colaboração.



Formação Profissional 

Medicina 
Psicologia 

Saúde Coletiva 

Direito 
História 

Antropologia 

2as. Licenciaturas 

Artes do Corpo em Cena 
Som, Imagem e Movimento 

Ciências Biológicas 
Oceanologia 

Engenharia Florestal 
Engenharia Agrícola e Ambiental 
Engenharia de Sustentabilidade 
(de Agrimensura e Cartográfica, 

de Logística em Transportes, 
Sanitária, Urbana)

 
ENEM/SiSU 
[cotas 55%]

ENEM 
Seleção ABI 
[cotas 85%]

LI em Ciências da Natureza

LI em Ciências Humanas e Sociais

LI em Linguagens

LI em Matemática e Computação

LI em Artes

1º Ciclo 2º Ciclo

 BI em Artes

 BI em Ciências

 BI em Humanidades

 BI em Saúde

3º Ciclo

Pós-Graduação 

Residências artística, 
docente, médica 

Pós-graduações senso lato 

Pós-graduações senso estrito 

Mestrado e Doutorado 
em Estado e Sociedade 

Mestrado Profissional 
em Saúde da Família 

Mestrado em Ensino e 
Relações Étnico-Raciais 

Mestrado em Ciências e 
Tecnologias Ambientais 

(com IFBA) 

…

1 ano 2 anos variável (mín. 1 ano) variável
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articulação conceitual da formação interdisciplinar

Formação 
Geral

Unidades 
Universitárias

Áreas de 
Concentração

Áreas de 
Concentração

Áreas de 
Concentração Áreas de 

Concentração

Humanidades

Saúde

Artes

Ciências

Complexos 
Integrados de 

Educação

DocênciaComplexos 
Integrados de 

Educação
Licenciaturas  

Interdisciplinares

Docência

Unidades 
Universitárias

Unidades 
Universitárias

Unidades 
Universitárias

Licenciaturas  
Interdisciplinares



Encontro de Saberes 
mestres de saberes tradicionais na formação acadêmica

Ao trazer para nossas salas de aula 
mateiros, mestras ceramistas, marisqueiras, 
rezadoras e pajés indígenas, narradoras e 
cantoras, parteiras, pescadores, mães e 
pais de santo, diferentes artistas e mestras 
das comunidades tradicionais do Sul da 
Bahia, reconhecendo suas epistemes 
práticas, uma verdadeira epistemo-
metodologia, realizam-se vários 
movimentos:

• difundir seus conhecimentos junto a jovens 
estudantes como forma legítima de saberes 

• produzir conhecimentos acerca dos 
métodos tradicionais de ensino-
aprendizagem 

• atender aos preceitos de temas transversais 
do MEC (formação em história e cultura 
indígena, africana e afro-brasileira, meio 
ambiente e direitos humanos) pelos 
próprios agentes dessas histórias; e, 

• impulsionar a criação de formas efetivas de 
vida digna para mestres e mestras. 



Práticas como 
Componentes 
Curriculares

Caracterizam-se como espaço de 
experimentação, aprofundamento e 
compartilhamento de aprendizagens, 
saberes e práticas, nos quais pequenos 
grupos ou pessoas se envolvem em projetos 
de seu interesse. Espaço de proposição e 
compartilhamento de saberes entres 
docentes, discentes, mestres dos saberes 
tradicionais, comunidades e colaboradores. 
Espaço aberto para propor, mostrar, trazer, 
aplicar saberes de suas comunidades, e/ou 
experimentados em sua experiência; espaço 
para envolvimento e aplicação de 
tecnologias pedagógicas; espaço para 
compartilhamento de materiais/conteúdos 
pertinentes e/ou interessantes ao curso; 
espaço afeito à prática do docente-
pesquisador.



Formação Geral 
UFSB

Expressão Oral 
em Língua Inglesa 

60h

Língua, Território 
e Sociedade 

60h

Universidade e 
Sociedade 

60h

Matemática e 
Espaço 

60h

Compreensão 
Escrita em Língua Inglesa 

30h

Oficina de 
Língua Portuguesa 

em …* 

60h

Desenvolvimento 
e Sustentabilidade no 
Contexto Planetário 

60hLíngua, Escrita e 
Sociedade 

30h

Perspectivas 
Matemáticas e 

Computacionais em 
…* 

60h
Matemática e Cotidiano 

30h Introdução 
ao Raciocínio 

Computacional 

30h

Cultura 
Complementar 

30h

Cultura 
Complementar 

60h
Cultura 

Complementar 

30h

Universidade e 
Desenvolvimento 

Regional e Nacional 

60h

Blocos Temáticos de 
Matemática e Computação · 
Universidade e Sociedade · 

Língua, Escrita, Território e Sociedade · 
Campo de saberes e práticas · 

Bloco de Culturas Complementares 

Experiências do Sensível

Formação Geral na UFSB 
(2017) 

900 horas 
60 créditos (ECTS)

* Oferta nas grandes áreas: 
· Artes 
· Ciências 
· Educação 
· Humanidades 
· Saúde

Culturas Complementares: 
· Artística 
· Científica 
· Humanística

Cultura 
Complementar 

60h

Experiências do Sensível 

60h

Campo das …*: 
saberes e práticas 

60h



Experiências do Sensível 
"As Experiências do Sensível propõem uma abordagem que 
inverte as relações estabelecidas entre os saberes e os sujeitos 
no mundo acadêmico. Ao invés de se fomentar (ou até exigir) 
uma separação com as tradições e saberes de origem de cada 
estudante, se propiciam experiências onde os percursos de 
vida e de formação, os afetos que constituem a parte sensível 
do saber de cada um/a, possam confluir e serem olhados pelo 
profundo valor que têm.” 

(TUGNY, Augustin de. O trabalho do estudante e as “Experiências do Sensível” na 
formação acadêmica da UFSB. 2021, no prelo)

https://youtu.be/
FR-dCkGMZ5I

https://www.youtube.com/watch?v=FR-dCkGMZ5I
https://youtu.be/FR-dCkGMZ5I
https://youtu.be/FR-dCkGMZ5I


Formação Geral 

e Formação 
Pedagógica

Expressão Oral 
em Língua Inglesa 

60h

Língua, Território 
e Sociedade 

60h

Universidade e 
Sociedade 

60h

Matemática e 
Espaço 

60h

Compreensão 
Escrita em Língua Inglesa 

30h

Oficina de 
Língua Portuguesa 

em …* 

60h

Desenvolvimento 
e Sustentabilidade no 
Contexto Planetário 

60hLíngua, Escrita e 
Sociedade 

30h

Perspectivas 
Matemáticas e 

Computacionais em 
…* 

60h
Matemática e Cotidiano 

30h Introdução 
ao Raciocínio 

Computacional 

30h

Cultura 
Complementar 

30h

Cultura 
Complementar 

60h
Cultura 

Complementar 

30h

Universidade e 
Desenvolvimento 

Regional e Nacional 

60h

Cultura 
Complementar 

60h

Experiências do Sensível 

60h

Campo da 
Educação: saberes e 

práticas 

60h

Libras 

60h

Educação 
Ambiental e 

Sustentabilidade 

30h

Bases 
Epistemológicas da 

Educação 

60h

Políticas 
Públicas e Gestão 

Escolar 

60h

Educação Inclusiva 

30h

Educação e 
Relações Étnico-

Raciais 

30h

Educação 
Gênero e 

Diversidade Sexual 

30h

Educação e 
Direitos Humanos 

30h

Estágio 
Supervisionado 

400h

Licenciaturas 
Interdisciplinares 
UFSB



Ateliê em corpos 
tempos espaços 

(60h)

Ateliê em 
encontro de saberes 

(60h)

Estéticas 
dos Povos 

Originários das 
Américas 
(60h)

Estéticas 
negrodescendentes 

(60h)

Processos 
de Criação e Ensino-
Aprendizagem nas 

Artes 
(60h)

Cinema, 
criação e educação 

audiovisual 
(30h)

Modos de escuta 
e criação sonora 

(60h)

Teorias e 
Práticas de 
Tradução 

(30h)

Estudos 
didático-

pedagógicos em 
arte/educação 

(60h)

Artes 
da grafia, 

escrevivências, 
inscrições de si e 

do outro 
(30h)

Poéticas  
negrodescendentes 

(30h)

Artes da 
Presença nas 

Américas: modos e 
processos 

(60h)

Arte, 
comunidades, 
espacialidades 

(60h)

Fruições 
estéticas para além 

dos “centros” 
(60h)

Teorias da 
tradução cultural e 

intersemiótica 
(60h)

Corporalidades 
negrodescendentes 

no Brasil 
(60h)

Ateliê 
em modos de 

inscrição da 
produção em  

artes 
(60h)

Ateliê em projeto 
(≥ 60h,  

ao final do curso)

Artes 
e Comunicação 
nas sociedades 

contemporâneas 
(30h)

Estéticas 
ocidentais nas 

Américas 
(60h)

Movimentos 
artísticos e linguísticos 

dos povos pré-colombianos 
e diaspóricos nas 

Américas 
(60h)

Poéticas ameríndias 
no Brasil: literatura, 
cinema e grafismo 

(30h)

Arte, história e 
historicidades nas 

Américas 
(30h)

Cultura material 
nas Américas  

(60h)

Oficina de 
Língua Inglesa em 

Artes 
(60h)

Estudos sobre 
corpo e movimento 

expressivo: observação 
e investigação 

(30h)

Ateliê em arte e 
comunidades 

(60h)

Ateliê em arte e 
memória 
(60h)

Modos de 
brincar, modos 

de cantar, modos de 
contar, modos de 

aprender 
(30h)

Avaliação e 
Elaboração de 

Material Didático 
em Artes 
(60h) Artes, gênero e 

sexualidades 
(30h)

Produção cultural 
e arte-curadoria 

(30h)

Alteridade e 
cinema nas Américas 

(60h)

Arte - artesanato - 
artefato 
(30h)

Arte e tecnologia 
(60h)

Formação Específica

Licenciatura 
Interdisciplinar 
em Artes 
e suas Tecnologias 
UFSB

Bacharelado Interdisciplinar em Artes 
UFSB



Ateliê em corpos 
tempos espaços 

(60h)

Ateliê em 
encontro de saberes 

(60h)

Estéticas 
dos Povos 

Originários das 
Américas 
(60h)

Estéticas 
negrodescendentes 

(60h)

Processos 
de Criação e Ensino-
Aprendizagem nas 

Artes 
(60h)

Cinema, 
criação e educação 

audiovisual 
(30h)

Modos de escuta 
e criação sonora 

(60h)

Teorias e 
Práticas de 
Tradução 

(30h)

Estudos 
didático-

pedagógicos em 
arte/educação 

(60h)

Artes 
da grafia, 

escrevivências, 
inscrições de si e 

do outro 
(30h)

Poéticas  
negrodescendentes 

(30h)

Artes da 
Presença nas 

Américas: modos e 
processos 

(60h)

Arte, 
comunidades, 
espacialidades 

(60h)

Fruições 
estéticas para além 

dos “centros” 
(60h)

Teorias da 
tradução cultural e 

intersemiótica 
(60h)

Corporalidades 
negrodescendentes 

no Brasil 
(60h)

Ateliê 
em modos de 

inscrição da 
produção em  

artes 
(60h)

Ateliê em projeto 
(≥ 60h,  

ao final do curso)

Artes 
e Comunicação 
nas sociedades 

contemporâneas 
(30h)

Estéticas 
ocidentais nas 

Américas 
(60h)

Movimentos 
artísticos e linguísticos 

dos povos pré-colombianos 
e diaspóricos nas 

Américas 
(60h)

Poéticas ameríndias 
no Brasil: literatura, 
cinema e grafismo 

(30h)

Arte, história e 
historicidades nas 

Américas 
(30h)

Cultura material 
nas Américas  

(60h)

Oficina de 
Língua Inglesa em 

Artes 
(60h)

Estudos sobre 
corpo e movimento 

expressivo: observação 
e investigação 

(30h)

Ateliê em arte e 
comunidades 

(60h)

Ateliê em arte e 
memória 
(60h)

Modos de 
brincar, modos 

de cantar, modos de 
contar, modos de 

aprender 
(30h)

Avaliação e 
Elaboração de 

Material Didático 
em Artes 
(60h)

Estágio 
Supervisionado 

400h

Artes, gênero e 
sexualidades 

(30h)

Produção cultural 
e arte-curadoria 

(30h)

Alteridade e 
cinema nas Américas 

(60h)

Arte - artesanato - 
artefato 
(30h)

Arte e tecnologia 
(60h)

Licenciatura 
Interdisciplinar 
em Artes 
e suas Tecnologias 
UFSB

Expressão 
Oral em Língua 

Inglesa 

60h

Matemática e 
Espaço 

60hOficina de 
Língua 

Portuguesa em …* 

60h

Perspectivas 
Matemáticas e 

Computacionais em 
…* 
60h

Cultura 
Complementar 

60h

60h30h

Bases 
Epistemológicas 

da Educação 

60h

Educação e 
Relações Étnico-

Raciais 

30h

Educação e 
Direitos Humanos 

30h



Formação Pedagógica

Formação Artística

pensamento e prática inter-transdisciplinarFormação Geral

Complexo Integrado  
de Educação

modos de inventar, experimentar e aprender

componentes curriculares da educação

Estágio Supervisionado 
(Complexo Integrado de Educação · Ecossistema de Educação)

Licenciatura Interdisciplinar 
em Arte e suas Tecnologias 
UFSB

poéticas nas Américas

encontro em comunidades

Ateliês 
(Práticas como Componentes Curriculares)



Estágio Supervisionado 
nas LIs 

UFSB

LI em Arte  
e suas Tecnologias 
LI em Ciências Humanas e Sociais 
e suas Tecnologias 
LI em Ciências da Natureza  
e suas Tecnologias 
LI em Linguagens e Códigos  
e suas Tecnologias 
LI em Matemática e Computação  
e suas Tecnologias



Licenciaturas Interdisciplinares 
na UFSB

• Formação humanística voltada às 
demandas culturais do Sul da Bahia 

• Formação interdisciplinar em uma 
área de conhecimento e em diálogo 
entre áreas 

• Respeito e promoção da diversidade 
religiosa, de gênero e étnico-racial 

• Diálogo entre diversas formas de 
produção de conhecimento nos 
âmbitos internos e externos à 
universidade

• Valorização e validação das formas 
de ver, pensar e sentir o mundo 
adotadas pelas comunidades 
tradicionais do Sul da Bahia 

• Ampla utilização de recursos 
tecnológicos: comunicação e 
sociabilidades



Formação 
Específica

Licenciatura 
Interdisciplinar 
em Ciências 
Humanas e Sociais 
e suas Tecnologias 
UFSB



Formação Específica

Licenciatura 
Interdisciplinar 
em Matemática e 
Computação 
e suas Tecnologias 
UFSB



Formação Específica

Os quadrimestres 1 a 3 configuram a 
Formação Geral e os quadrimestres  
4 a 10, a Formação Específica. 

ao centro, o LEMMAC 

verde - CCs da Formação de 
Professores 

rosa - Estágio Supervisionado 

amarelo - CCs específicos das áreas 
de Matemática e Computação 

vermelho - Oficinas Pedagógicas 

laranja - Laboratório de Ideias 

azul - CCs livres e optativos 

Os espaços não preenchidos podem 
ser ocupados por optativos à livre 
escolha do estudante.

Licenciatura 
Interdisciplinar 
em Matemática e 
Computação 
e suas Tecnologias 
UFSB



I Jornada das Licenciaturas Interdisciplinares  
UFSB 
14,15 e 16 de abril de 2021

· buscou-se fazer um panorama das licenciaturas 
interdisciplinares e os desafios que elas têm 
pela frente 

· cenário de mudanças: normativas nacionais, 
reestruturação na universidade, conjuntura 
pouco favorável, crise econômica, política e 
sanitária

· quatro mesas temáticas 
· cinco grupos de trabalho  
· três Institutos de Humanidades Artes e Ciências 

(IHACs) 
· três Complexos Integrados de Educação (CIEs) 
· cinco Licenciaturas Interdisciplinares (LIs) 
· 357 participantes



Mesa 1 - Documentos/diretrizes que norteiam as Licenciaturas Interdisciplinares:  
cenários das licenciaturas no Brasil (aspectos conceituais e jurídicos) 

https://youtu.be/nYCigQJG6Ws  

Mesa 2 - Relações entre as LIs e a Educação Básica no território de abrangência da UFSB:  
rede CUNIs, estágios supervisionados, PIBID e residência pedagógica 

https://youtu.be/BO3YFS-08uc  

Mesa 3 - Perfil do egresso, atuação profissional e mercado de trabalho (conversa com egressos/as) 
https://youtu.be/5lKNsk2tGOA  

Mesa 4 - Balanço das LIs no contexto da Reestruturação da UFSB:  
diagnósticos e desafios (consolidação de proposições) 

https://youtu.be/A-Soja_vMQA 

Mesas Temáticas

I Jornada das Licenciaturas Interdisciplinares  
UFSB 
14,15 e 16 de abril de 2021

https://youtu.be/nYCigQJG6Ws
https://youtu.be/BO3YFS-08uc
https://youtu.be/5lKNsk2tGOA
https://youtu.be/A-Soja_vMQA


Tronco Comum das LIs

Laboratório de Práticas Pedagógicas e Estágios


Formação Geral e Formação Específica

Creditação da Extensão


Acessibilidade e Inclusão

Grupos de Trabalho

I Jornada das Licenciaturas Interdisciplinares  
UFSB 
14,15 e 16 de abril de 2021



· Atualizar CCs da Educação com temáticas como avaliação 
e criação de materiais didáticos, metodologias de ensino, 
didáticas específicas (de cada LI) etc. 

· Os laboratórios precisam se articular e privilegiar mais as 
atividades práticas, sejam interdisciplinares ou mais 
específicas à área de atuação. 

· A formação continuada não pode se resumir a cursos de 
pós-graduação, mas sim uma formação permanente de 
egressos que mantenham o diálogo com a universidade. 
Escolas estagiando e ocupando a universidade para 
ampliar o diálogo, e modificar suas formas de fazer.

· novo CC Tópicos em Educação (todas LIs) e outros 
específicos 

· ampliação da carga horária de CCs do campo da educação 
de 30h para 60h 

· Estágio Supervisionado: 

· rever a organização na UFSB 

· favorecer o trabalho em grupo nas escolas  

· estimular a docência colaborativa (orientadores) 

· Creditação da Extensão e novas diretrizes nacionais

Alguns Resultados

I Jornada das Licenciaturas Interdisciplinares  
UFSB 
14,15 e 16 de abril de 2021


