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Cultura

Avaliação e restauração da vegetação na bacia hidrográfica do Rio Catolé Grande

O projeto “Avaliação e restauração da vegetação na bacia hidrográfica do rio catolé
grande” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Dalton Longue Júnior
tinha como objetivo esclarecer e conscientizar todos os envolvidos em atividades nas
margens do Rio Catolé Grande sobre sua responsabilidade quanto a manutenção da
cobertura vegetal.

E-mail: ccengflor@uesb.edu.br

Curso de Qualificação para Operador de Máquinas Agrícolas

O curso “Curso de Qualificação para Operador de Máquinas Agrícolas” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Doalcey Rocha Chagas tinha
como objetivo qualificar os envolvidos para que a atividade exercida com o trator seja
realizada de forma adequada e segura contribuindo para a economia de uso da
mecanização, preservação dos equipamentos agrícolas e meio ambiente, além de
eficiência em todo o processo.

E-mail: deas@uesb.edu.br

II Workshop do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular –
PMBqBM/UESB

O evento “II Workshop do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia
Molecular - PMBqBM/UESB” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Maria Patricia Milagres, por meio do edital e tinha como objetivo a realização de um
evento de extrema relevância, pois irá apresentar as linhas de pesquisa desse programa
de pós-graduação para o meio acadêmico, contribuindo para a propagação dos temas
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apresentados e fortalecimento das pesquisas desenvolvidas, uma vez que nesse tipo de
evento ocorrem as trocas de conhecimentos e concretização de parcerias.

E-mail: dct@uesb.edu.br

Uma abordagem da anatomia humana no ensino: fundamental e médio

O evento "Uma abordagem da anatomia humana no ensino: fundamental e médio" foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Isis Ferreira Rabêlo de Melo
Aquino.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

Avaliação da Aptidão Física relacionada à saúde de Adultos vinculados ao
programa UESB em Movimento

O projeto “Avaliação da Aptidão Física relacionada à saúde de Adultos vinculados ao
programa UESB em Movimento.” realizado no campus de Jequié com a coordenação de
José Ailton Oliveira Carneiro tinha com objetivo promover ações relacionadas ao
cuidado do coto umbilical como estratégia para a melhoria da qualidade de vida do
recém-nato e de sua família, na cidade de Jequié/BA e região.

E-mail: ds1@uesb.edu.br

XII campeonato de judô uesb para a comunidade

O evento “XII campeonato de judô uesb para a comunidade” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Karine Cavalcante Fonseca Rosa e Silva
tinha como objetivo promover à prática esportiva, de incentivá-la com competições
próprias - celebrando o judô e registrando todo um ano de trabalho, como processo
recreativo, de inclusão social, de preservação da saúde, de valorização do caráter
formativo-educacional, no qual se oportuniza também, a participação de outros grupos
sociais.
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E-mail: @uesb.edu.br

Instituto GeoGebra da UESB

O programa “Instituto GeoGebra da UESB” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de André Nagamine tinha como objetivo o
desenvolvimento de estudos, atividades e produção de material didático-pedagógico
(digital, online e impresso) com o uso do software GeoGebra.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Antigo Regime em debates: Poder, Instituições e Sociabilidades

O projeto “Antigo Regime em debates: Poder, Instituições e Sociabilidades” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Grayce Mayre
Bonfim Souza, por meio do edital e tinha como objetivo discutir temáticas referentes ao
Antigo Regime por meio de mesas redondas, palestras, curso, oficinas, ciclos de
apresentações de trabalhos monográficos e colóquios, no período correspondente aos
meses de maio a dezembro de 2019.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Focos da Pesquisa na UESB 2019

O projeto “Focos da Pesquisa na UESB 2019” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de José Luís Caetano da Silva, por meio do edital e tinha
como objetivo promover, filmar e editar cinco palestras e uma mesa redonda produzindo
igual número de vídeos a serem disponibilizados em mídia e na WEB, além de fornecer
a base para um futuro programa para ser oferecido às redes de TV para exibição.

E-mail: cccom@uesb.edu.br

Ludoteca: um espaço de práticas interdisciplinares em educação
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O programa “ludoteca: um espaço de práticas interdisciplinares em educação” foi
realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Leticia Santos Azevedo, por
meio de edital e tinha como objetivo possibilitar o acesso a uma grande variedade de
jogos, brinquedos e brincadeiras, dentro de um ambiente especialmente lúdico,
tornando-se espaços de animação sociocultural voltados para a socialização e
transmissão da cultura infantil, para integração social e representação infantil.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Movimento estudantil, da teoria à prática: formação de liderança

O curso Movimento estudantil, da teoria à prática: formação de liderança foi realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Wilma Silva Meira, por meio do edital e
tinha como objetivo construir um processo de formação política para os/as estudantes
secundaristas da cidade de Jequié, que estão no ensino médio. Além de fomentar o
debate político entre os estudantes, constituindo para que haja a possibilidade de criação
dos grêmios estudantis a partir de resultados do curso.

E-mail: dct@ues.edu.br

Programa de Atendimento a Policiais Militares

O projeto “Programa de Atendimento a Policiais Militares” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Odilza Lines de Almeida, por meio do
edital e tinha como objetivo fomentar a cultura de prevenção do sofrimento mental e
contribuir para um melhor preparo desses agentes do sistema de defesa social.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Programa Uesb para a comunidade: articulando saberes e cidadania

O programa “Uesb para a comunidade: Articulando Saberes e Cidadania” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Karine Cavalcante Fonseca
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Rosa e Silva, por meio do edital e tinha como objetivo promover ações de integração e
desenvolvimento junto a comunidades carentes do município de Vitória da Conquista.
Também visava criar um ambiente favorável para a reprodução de técnicas/estratégias
de emancipação social e coletiva dos grupos atendidos, construindo um espaço de
articulação entre a universidade e a comunidade.

E-mail: ceac.proex@uesb.edu.br

Semeando AgroFlorestas - SEAFlor!

O projeto “Semeando AgroFlorestas - SEAFlor!” foi realizado no campus de Itapetinga
com a coordenação de Priscila Silva de Figueiredo, por meio do edital e tinha como
objetivo estimular a formação de indivíduos conscientes, críticos e engajados com a
questão ambiental. Também visava desenvolver atividades didáticas em sistemas
agroflorestais de escolas públicas do município de Itapetinga – Bahia.

E-mail: ccbioit@uesb.edu.br

Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente

O projeto “Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente” realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Carlos Alberto Maciel Publio tinha como objetivo
Realizar o acolhimento e demais orientações através de uma equipe multidisciplinar,
integrada por operadores do Direito, Psicologia e Serviço Social, bem como,
atendimentos individualizados por profissionais das áreas jurídicas e psicológicas.

E-mail: ndca@uesb.edu.br

Violência Urbana e os Impactos na Saúde Pública

O evento “Violência Urbana e os Impactos na Saúde Pública” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Janderson Carneiro de Oliveira e tinha
como apresentação: no Brasil, a violência vem manifestando-se em números elevados e
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crescentes, provocando indicadores de saúde absolutamente negativos para a sua
população.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Singing Along

O projeto “Singing Along” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Ana Paula de Oliveira Tomaz Soares, por meio do edital e tinha como
objetivo proporcionar aos participantes momentos de aprendizado descontraído das
diversas línguas estrangeiras ensinadas na UESB, a saber: espanhol, francês, inglês e
libras.

E-mail: dell@uesb.edu.br

I Encontro Baiano de Clubes de Ciências

O evento “I Encontro Baiano de Clubes de Ciências” realizado no campus de Jequié
com a coordenação de Alcione Torre Ribeiro tinha como objetivo a) Divulgar as
Ciências da Natureza para o público em geral, especialmente para pessoas que têm
pouco contato com a pesquisa científica; b) Incentivar e colaborar para a criação de
Clubes de Ciências em outras instituições; c) Despertar o interesse de “jovens” pela
ciência (o termo “jovens”, está se referindo a pessoas que estão tendo o primeiro contato
ou que tenha pouca experiência com a pesquisa científica) e; d) Fortalecer o vínculo
Universidade-Escola-Sociedade.

E-mail: dct@uesb.edu.br
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