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CONEXÕES DEMOCRÁTICAS
PARA UMA CIDADE EDUCADORA 

SEMED



A Universidade de Verão é um projeto que visa mudar o

ambiente na Rede de Educação buscando o

encantamento através do conhecimento.

Promove conferências, cursos de qualificação, oficinas,

rodas de conversa conectando a população de Lauro de

Freitas com estudantes e professores das principais

Universidades da Bahia e do Brasil.

O QUE É A UNIVERÃO
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LAURO  DE  FREITAS

13 a 21 de Janeiro de 2018

A região localizada no entorno de  Lauro de Freitas (raio 
de 50 Km) recebe cerca de 2,5 milhões de turistas no verão



Vista aérea do  Centro



Igreja Matriz



Praia de Vilas do Atlântico



Estrada do Coco (noturna)



Manifestação cultural (baianas)



Reservas Indigenas



Manifestação cultural (samba de roda)



• Fomentar o processo de construção de

conhecimento nos diversos espaços formais e não

formais de aprendizagem, contribuindo para o

desenvolvimento de uma cultura de Universidade de

Verão na Bahia e no Brasil.

OBJETIVO GERAL



O PÚBLICO 
A Universidade de Verão terá um ciclo anual de

atividades voltadas ao conhecimento, culturais,

esportivas, shows, passeios turísticos no período de

verão e pretende atender estudantes brasileiros e

estrangeiros, professores e cidadãos em geral.

Expectativa de atender a demanda de 60 mil pessoas

diretamente nos eventos, além de uma grande

visibilidade nos processos de comunicação.



EIXOS TEMÁTICOS CENTRAIS



DEMOCRACIA

CIDADE EDUCADORA

TERRITÓRIO E REGIÃO METROPOLITANA

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO

ECONOMIA E ECOLOGIA

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O PAPEL DA MULHER

DIVERSIDADE E CIDADANIA

JUVENTUDE E VIDA

TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL

CONEXÕES  DEMOCRÁTICAS PARA UMA CIDADE 

EDUCADORA 



AS INSCRIÇÕES

A inscrição para a participação nos cursos, oficinas

e conferências será realizada via internet, a partir de

Setembro de 2017, mediante a divulgação da

programação.

Fazem parte da grade de programação e será livre,

não sendo necessário inscrição: rodas de conversa,

shows, festivais, exibição de filmes, atividades

esportivas na praia, dentre outras.



ESTRUTURA DAS ATIVIDADES



• Cursos, conferências, seminários, oficinas, mesas

redondas e rodas de conversa com abordagens em

diversos campos do conhecimento.

– As atividades foram sugeridas pelas Secretarias Municipais,

considerando as demandas locais com o campo das políticas

públicas das suas respectivas pastas.

– Outras devem ser propostas pelas Universidades a partir das

áreas de maior destaque das suas produções científicas.

• São estimadas 1500 horas atividades/aula, divididas em

uma média de 100 mini cursos e 200 oficinas, além de

150 horas de atividades distribuídas em 50 Rodas de

Conversa.

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS



Apresentação de shows de pequeno, médio e

grande porte;

Exibição de filmes;

Mostra de Cinema, Teatro e Dança;

Atividades esportivas (envolvendo a Caravana Ana

Moser)

Performances, recitais, manifestações culturais

locais, rodas de capoeira, apresentação da orquestra

de Berimbau;

Feiras de artesanato e gastronomia;

ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, 

ARTÍSTICAS E VIVENCIAIS 



• Oficinas de grafite e hip hop nos bairros, promovendo 

integração entre os participantes dos programas 

estudantis, a comunidade de Lauro de Freitas e Região 

Metropolitana de Salvador. 

• Excursões em Lauro de Freitas e no seu entorno 

(Salvador, Litoral Norte, Recôncavo)

ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, 

ARTÍSTICAS E VIVENCIAIS 



CAMPUS I – CENTRO PANAMERICANO DE JUDÔ



CAMPUS II – ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO



CAMPUS III – PRAÇA DA MATRIZ



CAMPUS III – CONCHA ACÚSTICA



CAMPUS III – CINE TEATRO



CAMPUS III – RESTAURANTE POPULAR



CAMPUS III – GINÁSIO MUNICIPAL



Praia de Buraquinho



Parque Ecológico



São Jorge da Goméia



Estádio da Itinga



Expectativas em relação à ANDIFES

- Liberação institucional dos Convidados

- Divulgação nos Portais das Universidades Federais 

do nosso Portal

-Apoio das Assessorias de Comunicação para 

Divulgação das mídias regionais

- Participação das Universidades com caravanas


