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A Universidade de Verão é um projeto interdisciplinar 
que acontece em vários países do mundo, organizada por 
universidades e centros de ensino superior, reunindo estudantes 
em vários países do mundo, organizada por universidades 
e centros de ensino superior de diversas áreas em torno do 
conhecimento.

Priorizando o compromisso de em vários países do mundo, 
organizada por universidades e centros de ensino superior, Lauro 
de Freitas vai realizar realizar de 13 a 21 de janeiro de 2018, 
promovendo conferências, mini-cursos, oficinas, rodas de saberes 
entre outras atividades, conectando assim a população da cidade 
com estudantes e professores das principais Universidades e 
instituições de ensino superior da Bahia e do Brasil.

Introdução



Fomentar processos de construção de conhecimentos       
nos diversos espaços formais e não formais de 
aprendizagem em Lauro de Freitas, fundamentando 
assim a auto estima de estudantes e professores, 
potencializando a política de Cidade Educadora, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 
de Universidade de Verão na Bahia e no Brasil.
.

A Universidade de Verão é direcionada para estudantes 
brasileiros e estrangeiros, professores e cidadãos em 
geral. A expectativa é atender a demanda de 60 mil 
pessoas diretamente nos eventos, além de um alto 
alcance de visibilidade nos processos de comunicação.

A inscrição para as atividades acadêmico-científicas 
serão realizadas via internet a partir de outubro de 
2017. A programação para as atividades esportivas, 
culturais e de lazer é toda livre.

O Público

As Inscrições

Objetivo Geral



Atividades Acadêmico-científicas

• Cursos, conferências, oficinas e rodas de 
saber com abordagens em diversos campos 
do conhecimento.

• São estimadas 1100 horas/aula, divididas 
em 3 conferências, 100 minicursos, 50 
oficinas, 30 comunicações 25 rodas de saber.

Atividades Esportivas, culturais, artísticas e 
vivênciais

• Apresentação de shows de pequeno, médio e 
grande porte;

• Mostras de Cinema, Teatro e Dança

• Atividades esportivas (envolvendo Caravana 
das Artes e do Esporte, promovida pelos 
Institutos Mpumalanga e Esporte Educação, 
presidido pela medalhista Ana Moser);

• Performaces, recitais, manifestações culturais 
locais, rodas de capoeira;

• Feiras de artesanato e gastronomia;

• Integração entre os participantes de 
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);

Estrutura
das Atividades



Os CAMPI

• Centro 
Panamericano
de Judô
• Kartódromo
• Orla Marítima

Bairro: Ipitanga

Campus I 

• IFBa
• Escola Municipal
2 de Junho

Bairro: Itinga

Campus II

• Praça da Matriz
• Concha Acústica
• Restaurante Popular
• Cine Teatro

Campus III

Bairro: Centro

• Ginásio Municipal
• Prédio UNEB
• CEEP-TIC



• Todos os Bairros 
Rodas de saber, oficinas e atividades 
artísticas

• Praia de Buraquinho 
Exibição de filmes, atividades esportivas.

• Barraca da Gávea (Praia de Vilas do 
Atlântico)
Recitais, atividades artísticas e rodas de 
saber.

• Parque Ecológico (Vilas do Atlântico)

• Terreiros: São Jorge Filhos da Goméia 
(Portão); Ajaguã (Areia Branca); Ilê Axé Opô 
Aganju (Ipitanga)
Almoço com Axé, Cursos, Oficinas, Rodas de 
Saber.

• Estádio Edvaldo Costa Santos, em Itinga
Atividades esportivas, Show.

Espaços
de Extensão



• Democracia e direitos
• Educação e Cidade
• Território e Região Metropolitana
• Gestão Pública, Transversalidade      
e Participação
• Economia e Ecologia
• Saúde e meio ambiente
• Gênero, diversidade e Cidadania
• Cultura e Comunicação
• Segurança, Juventude e vida
• Tecnologia, acesso e Inclusão social.

Conexões Democráticas para uma 
Cidade Educadora

Eixos temáticos 
Centrais

• Realização de atividades 
de natureza acadêmica e 
certificação das mesmas
• Divulgação da Univerão 
junto aos estudantes e portais
• Mobilização de professores, 
técnicos e estudantes.

• Transporte e hospedagem para
os professores e técnicos
• Logística em Lauro para o 
acolhimento das atividades 
• Facilitação para hospedagem 
e alimentação de estudantes e 
cursistas.

O que oferecemos

Expectativa 
em relação às 
Universidades



REALIZADORES

APOIO

• Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

• Universidade do Estado da Bahia

• Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

• Universidade Federal da Bahia

• Universidade Federal do Oeste da Bahia

• Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

• Universidade Federal do Sul da Bahia

• Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

• Universidade Estadual Santa Cruz

• Universidade Estadual de Feira de Santana

• Instituto Federal Baiano

• Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Bahia

• Governo do Estado da Bahia

• Institutos de Esporte e Educação e Instituto Mpumalanga
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