
CICLO DE PALESTRAS E OFICINASCICLO DE PALESTRAS E OFICINAS

O  projeto  de  extensão  'Memórias  do  Mar:O  projeto  de  extensão  'Memórias  do  Mar:

patrimônio e cidadania‘, proposto pelo CER – Centropatrimônio e cidadania‘, proposto pelo CER – Centro

de Estudos do Recôncavo, DCHF/UEFS, em convêniode Estudos do Recôncavo, DCHF/UEFS, em convênio

com o IFBA – campus Santo Amaro, em colaboraçãocom o IFBA – campus Santo Amaro, em colaboração

com  o  Colegiado  de  História,  UNEB/Campus  I,com  o  Colegiado  de  História,  UNEB/Campus  I,

convida a participar do ciclo de palestras e oficinas.convida a participar do ciclo de palestras e oficinas.

Este projeto consiste num conjunto de açõesEste projeto consiste num conjunto de ações

integradas à promoção e valorização do patrimôniointegradas à promoção e valorização do patrimônio

cultural (material e imaterial) e natural relacionadocultural (material e imaterial) e natural relacionado

ao ambiente físico e humano da Baía de Todos osao ambiente físico e humano da Baía de Todos os

Santos  (BTS)  onde  se  inserem  os  municípios  deSantos  (BTS)  onde  se  inserem  os  municípios  de

Santo Amaro, São Francisco do Conde e Saubara.Santo Amaro, São Francisco do Conde e Saubara.

O  ciclo  de  palestras  e  oficinas  é  destinado  aO  ciclo  de  palestras  e  oficinas  é  destinado  a

docentes que atuam nestes municípios e situa-se,docentes que atuam nestes municípios e situa-se,

prioritariamente,  no  campo  da  valorizaçãoprioritariamente,  no  campo  da  valorização

patrimonial, visando a contribuir para a melhoria dapatrimonial, visando a contribuir para a melhoria da

educação  básica  e,  de  modo  consequencial,  daeducação  básica  e,  de  modo  consequencial,  da

qualidade  de vida das populações  na  medida  emqualidade  de vida das populações  na  medida  em

que se destina a estimular trocas de saberes entreque se destina a estimular trocas de saberes entre

escola  e  sociedade.  As  reflexões  tangenciamescola  e  sociedade.  As  reflexões  tangenciam

categorias  relacionadas  ao  patrimônio  material,categorias  relacionadas  ao  patrimônio  material,

imaterial e natural em torno das experiências com oimaterial e natural em torno das experiências com o

MAR  pelas  comunidades,  possibilitando  oMAR  pelas  comunidades,  possibilitando  o

reconhecimento, sob este viés, do lugar vivido, dosreconhecimento, sob este viés, do lugar vivido, dos

saberes  e  fazeres  ali  existentes,  com  vistas  àsaberes  e  fazeres  ali  existentes,  com  vistas  à

proposição  de  ações  sustentáveis  que  tomem  oproposição  de  ações  sustentáveis  que  tomem  o

patrimônio  como  instrumento  promotor  dapatrimônio  como  instrumento  promotor  da

cidadania e do desenvolvimento local, no que tangecidadania e do desenvolvimento local, no que tange

o âmbito da educação e da cultura.o âmbito da educação e da cultura.

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO

05/04/2019,  14h  às  17h,  Museu  do05/04/2019,  14h  às  17h,  Museu  do
Recolhimento dos Humildes:Recolhimento dos Humildes:

•• Palestra:  Patrimônio  Cultural  da  Baía  dePalestra:  Patrimônio  Cultural  da  Baía  de
Todos os SantosTodos os Santos

ProfºProfº  Archimedes Amazonas (Museologia – UFRB)Archimedes Amazonas (Museologia – UFRB)

12/04/2019,  14h  às  17h,  Museu  do12/04/2019,  14h  às  17h,  Museu  do
Recolhimento dos Humildes:Recolhimento dos Humildes:

•• Palestra:  História  da  Baía  de  Todos  osPalestra:  História  da  Baía  de  Todos  os
Santos Santos 

Profº Caio Adan (História – UEFS)Profº Caio Adan (História – UEFS)

26/04/2019,  14h  às  17h,  Museu  do26/04/2019,  14h  às  17h,  Museu  do
Recolhimento dos Humildes:Recolhimento dos Humildes:

•• Palestra: Patrimônio Ambiental  da Baía dePalestra: Patrimônio Ambiental  da Baía de
Todos os SantosTodos os Santos

Profª Ana Caroline Barboza (Membro do Grupo deProfª Ana Caroline Barboza (Membro do Grupo de
Investigação em Etnobiologia e Ensino de Ciências)Investigação em Etnobiologia e Ensino de Ciências)

10/05/2019,  14h  às  17h,  Museu  do10/05/2019,  14h  às  17h,  Museu  do
Recolhimento dos Humildes:Recolhimento dos Humildes:

•• Palestra:  Mares  e  mangues:  patrimônioPalestra:  Mares  e  mangues:  patrimônio
ambiental da Baía de Todos os Santosambiental da Baía de Todos os Santos

Profº  Francisco  José  Souto  (Ciências  Biológicas  –Profº  Francisco  José  Souto  (Ciências  Biológicas  –
UEFS)UEFS)

24/05/2019, 14h às 17h, Museu do Recolhimento24/05/2019, 14h às 17h, Museu do Recolhimento

dos Humildes:dos Humildes:

•• Palestra: Identidade, Cultura e territorialidadePalestra: Identidade, Cultura e territorialidade
na comunidade quilombola Acupena comunidade quilombola Acupe

Profª Mariana Balen (Antropologia – UFBA)Profª Mariana Balen (Antropologia – UFBA)

31/05/2019, 14h às 17h, Museu do Recolhimento31/05/2019, 14h às 17h, Museu do Recolhimento
dos Humildes:dos Humildes:

•• Palestra: Cultura marítima na Baía de Todos osPalestra: Cultura marítima na Baía de Todos os
SantosSantos

Profª Gal Meirelles (IFBA – Santo Amaro)Profª Gal Meirelles (IFBA – Santo Amaro)

07/06/2019, 14h às 17h, Museu do Recolhimento07/06/2019, 14h às 17h, Museu do Recolhimento
dos Humildes:dos Humildes:

• Palestra: Cidade EducadoraPalestra: Cidade Educadora

Profª Lys Vinhaes  (BTS – UFRB)Profª Lys Vinhaes  (BTS – UFRB)

13/06/2019, 09h às 12h, Museu do Recolhimento13/06/2019, 09h às 12h, Museu do Recolhimento
dos Humildes:dos Humildes:

• Palestra:  Alimentação  e  Comida  na  Baía  dePalestra:  Alimentação  e  Comida  na  Baía  de
Todos os SantosTodos os Santos

Profº Ericivaldo Veiga (Antropologia – UFBA)Profº Ericivaldo Veiga (Antropologia – UFBA)

17/06 à 17/07/2019 – ENCERRAMENTO:17/06 à 17/07/2019 – ENCERRAMENTO:

• Exposição  de  fotografias  e  mostra  de  vídeoExposição  de  fotografias  e  mostra  de  vídeo
Memórias do Mar.Memórias do Mar.

PROPONENTEPROPONENTE

CER  –  Centro  de  Estudos  do  Recôncavo,  núcleo  deCER  –  Centro  de  Estudos  do  Recôncavo,  núcleo  de

estudos  e  pesquisa  ligado  ao  Departamento  deestudos  e  pesquisa  ligado  ao  Departamento  de

Filosofia  e  Ciências  Humanas,  da  UniversidadeFilosofia  e  Ciências  Humanas,  da  Universidade

Estadual de Feira de Santana (DCHF/UEFS).Estadual de Feira de Santana (DCHF/UEFS).


