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Área Temática: Cultura 

Resumo: O Centro de Estudos Portugueses foi criado em 1966, na antiga Faculdade de 
Filosofia de ltabuna (FAFI) e, em 1986, passou chamar-se Centro de Estudos 
Portugueses Hélio Simões- CEPHS. Em 1989, foi ampliado o seu âmbito, voltando-se 
para os estudos africanos de expressão portuguesa relativos à Região Sul da Bahia. 
Atualmente, figura-se como um órgão do DLA/UESC, mas, a exemplo de outros centros 
similares, vincula-se à Embaixada de Portugal e no Brasil, Bahia, com ligação direta 
com o Gabinete Português de Leitura. Além disso, possui abrangência internacional, 
recebendo apoio de instituições culturais portuguesas como o Instituto Camões, 
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e Fundação Calouste Gulbenkian. 
Mantém, ainda, intercâmbio com centros e núcleos de estudos Luso-afro-brasileiros de 
diversas instituições universitárias brasileiras e estrangeiras. Seu acervo está 
disponibilizado no endereço eletrônico: http://www.uesc.br/dialçephsflndex.php.  O 
Projeto também coordenou e organizou o VIII SEMLAB SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
LITERATURAS LUSO AFRO BRASILEIRAS: INTERFACES CULTURAIS em parceria com o 
KÁWÉ - Núcleo de Estudos Afro-Baiano Regionais que apresentou o IV ENCONTRO 
COM A ÁFRICA: TRADIÇÃO ORAL, MEMÓRIA E RESISTÊNCIAS.  Em 1996, foi fundado o 
KAWÉ que é um núcleo temático interdisciplinar voltado para a construção do 
conhecimento sobre o legado africano na Região Sul da Bahia, desenvolvendo uma 
pluralidade de ações, como: pesquisas, cursos, oficinas, seminários, aulas abertas, 
palestras, encontros, exposições, grupos de estudos e publicações. 
 
Objetivo: Propor espaço de discussões, reflexões e experiências de ensino, pesquisa e 
extensão relacionadas à cultura, arte, literatura e educação no contexto luso-afro-
brasileiro. Incentivar a integração de pesquisadores da UESC e de outras instituições 
brasileiras e de países luso-afros que tenham como objeto de pesquisa a cultura nos 
seus vários aspectos; Integrar e compartilhar as ações do CEPHS e do KAWÉ com 
outros centros e núcleos de estudos e pesquisas culturais luso-afro-brasileiras; 
Contribuir para a formação continuada dos egressos da UESC e outras instituições do 
ensino superior e da educação básica; Divulgar o conhecimento produzido no evento 
através da publicação dos seus Anais. Eixos temáticos: As relações culturais, artísticas e 
literárias em Língua   Portuguesa; mobilidades, fronteiras e diálogos; A Língua 
Portuguesa e o cenário globalizante:  migrações, diáspora e hospitalidade; O ensino de 
Língua Portuguesa e as Tecnologias da Educação: novas formas de produção de 
informação e de conhecimento; Africanidades: tradição oral, memória e resistências; 
Novas Áfricas e Contemporaneidade: Quilombolas, cidadania e movimentos sociais. 
Observação: Para cada eixo temático poderão ser submetidas propostas de mesas 
temáticas (MT), sessões de comunicações (SC), sessões de pôsteres (SP) e oficinas (OF). 
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