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Resumo da Proposta:
O presente projeto intitulado 'NOVAS SUBJETIVIDADES: FEMININO E MATERNIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
representa o esforço de intensificação das práticas educativas multidisciplinares, interdisciplinaridade,
interprofissionalidade e indissociabilidade no âmbito das atividades de extensão do Grupo de Ensino e Pesquisa em
Educação, Ciências Humanas e Sociais em Saúde – EDUCHS, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão - UFPE que,
visando promover transformações e melhorias no tecido social da sociedade civil, periférica e local, como também,
provocar ampliação e diversidade dos conteúdos trabalhados na formação inicial dos estudantes, prática docente e no
desenho curricular dos cursos, será desenvolvido semanalmente com as mulheres e mães das crianças que fazem parte
do projeto de extensão Cavinho: projetando o futuro, ano 4, idealizado e coordenado pela professora Vanessa Sá Leal,
e que habitam nas comunidades do entorno do CAV. O pressuposto é que a proposta de extensão acadêmica possa
trabalhar a partir das demandas das participantes, promovendo modos outros de subjetivação e preservando seus
direitos sociais, alta estima, empoderamento, valorização, lutas, resistências e qualidade de vida dessas mulheres,
desenvolvendo-se em articulação com a comunidade, os envolvidos com o projeto e as áreas de conhecimento que
compõem o conjunto das diversas linhas temáticas dos projetos de extensão do CAV fortalecendo, desse modo, as
práticas educativas multidisciplinares. O local de realização do projeto será a sala de dança do Centro Acadêmico de
Vitória.

Objetivos:
Construir com as mulheres e mães uma nova visão de si mesmo. Identificar suas potencialidades e valorização.
Intensificar e conservar sua alta estima e empoderamento. Criar novos modos de subjetivação. Realizar uma criteriosa
análise e acompanhamento das políticas sociais para as mulheres em vigência.

