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Comunicação

Grupo de Ajuda Mútua para Familiares Cuidadores de Pessoas com Doença de
Alzheimer

O projeto “Grupo de Ajuda Mútua para Familiares Cuidadores de Pessoas com Doença
de Alzheimer” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Edite Lago da
Silva Sena tinha como objetivo dinamizar o grupo de ajuda mútua, já em andamento;
proporcionar aos cuidadores momentos para expressão de suas vivências e de
estratégias que utilizam no enfrentamento do cuidado à pessoas com Doença de
Alzheimer (DA) e as diversas formas de cuidado, convencionais e alternativas; divulgar
a existência do grupo, utilizando os meios de comunicação de massa (jornais, emissoras
de rádio, TV e outros); promover atividades recreativas, culturais e de aprendizagem;
promover atividades educativas sobre o processo de viver com pessoas com DA ; criar
estratégias de fortalecimento de vínculos de amizades e convívio entre os integrantes do
GAM ampliando sua rede social e proporcionando o exercício da solidariedade,
empoderamento e ajuda mútua; esclarecer a população sobre os direitos e benefícios das
pessoas com DA; discutir a possibilidade de desenvolver cuidados interdisciplinares as
pessoas com DA, na perspectiva da promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Plantão da Alegria

O projeto “Plantão da Alegria” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Maxuell Nunes Pereira tinha como objetivo propor um novo sentido
para sorrir e gargalhar, amenizando a ansiedade, medos e angústias vinculados à
internação hospitalar. Além de visar minimizar os impactos negativos atribuídos ao
binômio hospital-doença ampliando a forma de acolher e proporcionando um cuidado
integral à saúde.

E-mail: geac@uesb.edu.br
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Exposição Permanente da Geodiversidade do LABGEOC
O projeto “Exposição Permanente da Geodiversidade do LABGEOC” realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Luciano Artemio Leal tinha como objetivo
dinamizar a exposição do Laboratório de Geociências da UESB JQE, propondo
amostras mais interativas e proporcionando uma melhor experiência para o público
visitante, dentre eles: escolas de Jequié e região, alunos da própria UESB e pessoas com
deficiência.

E-mail: labgeojequie@gmail.com

Programa de Ensino de Ciências e Matemática (PROCIEMA)

O programa “Programa de Ensino de Ciências e Matemática (PROCIEMA)” realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Wallace Juan Teixeira Cunha
tinha como objetivo conectar a Universidade e a comunidade através das diversas
licenciaturas e outras graduações proporcionando cursos de intercâmbio de saberes.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Formação Continuada em Currículo na Educação Básica

O curso “Formação Continuada em Currículo na Educação Básica” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Nilma Margarida de Castro
Crusoé, por meio do edital e tinha como objetivo apresentar a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), na Educação Básica, em escolas estaduais e municipais de Vitória
da Conquista, Bahia.

E-mail: dfch@uesb

II Salão de Arte e Matemática

O evento “II Salão de Arte e Matemática” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista, com a coordenação de Claudinei de Camargo Santana, por meio do edital, e
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tinha como objetivo: a discussão de diversos aspectos relacionados com o ensino de
Matemática, bem como as Artes.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Laboratório de Estudos e Pesquisa em Ensino de História

O programa “Laboratório de Estudos e Pesquisa em Ensino de História” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria Cristina Dantas Pina, por
meio do edital e tinha como objetivo buscar estreitar a relação da UESB com os
professores e alunos da educação básica da rede pública de ensino da Bahia, com vistas
a contribuir com sua formação continuada, bem como com a formação inicial dos
graduandos do curso de Licenciatura em História, tendo em vista a consolidação de um
consistente suporte teórico-metodológico, baseado na unidade teoria-prática. Além de
desenvolver parceria interinstitucionais, enfatizando a importância da discussão e do
fomento de práticas colaborativas, com vistas à melhoria do ensino de História
oferecido pela educação básica nas escolas públicas.

E-mail: dh@uesb.edu.br
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