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Direitos humanos e justiça

I ato comemorativo pelo dia nacional de conservação do solo

O curso “I ato comemorativo pelo dia nacional de conservação do solo” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Jamille da Silva Andrade tinha
como objetivo mostrar para a comunidade acadêmica e conquistense a importância do
uso e manejo correto dos solos, em especial do Semiárido Brasileiro, com ênfase para
os solos de Vitória da Conquista.

E-mail: deas@uesb.edu.br

Prevenção de zoonoses, promoção do respeito e do bem-estar animal nas escolas do
município de Vitória da Conquista

O projeto “Prevenção de zoonoses, promoção do respeito e do bem-estar animal nas
escolas do município de Vitória da Conquista” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Islana dos Reis Fonseca, por meio do edital e tinha
como objetivos Gerar uma melhor convivência entre os seres vivos, permitir que os
alunos utilizem sua própria capacidade para gerar situações que ajudem a melhorar o
bem-estar, o ambiente e a saúde dos animais; alertar a comunidade escolar sobre os
riscos à saúde na falta de higiene e cuidado com os animais domésticos; apresentar as
principais zoonoses e os impactos na saúde humana, contribuir para a autonomia do
aluno da educação básica na construção do conhecimento sobre os animais da fauna
urbana e utilizar metodologias ativas para discutir os assuntos relacionados aos animais.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Estratégias de Enfrentamento Social dos Riscos Produzidos pela Exposição ao
Amianto
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O projeto “Estratégias de Enfrentamento Social dos Riscos Produzidos pela Exposição
ao Amianto” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Thaís
Alves Brito tinha como objetivo deixar claro quais os principais impactos provocados
pelo amianto, perpassando por toda a história da sua utilização no Brasil e em outros
países.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

I Congresso Baiano de Saúde Integrada
O evento “I Congresso Baiano de Saúde Integrada” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Cláudia Leal Macedo tinha como objetivo aprimorar e
atualizar o cuidado ao paciente, abordando a importância e a eficácia de uma equipe
multidisciplinar para o alcance de melhores resultados terapêuticos, sobre a prerrogativa
da tríade ensino, pesquisa e extensão.

E-mail: ccmeduesb@gmail.com

80 Anos do Curso de Pedagogia: Movimento de Lutas e Resistências

O evento “80 Anos do Curso de Pedagogia: Movimento de Lutas e Resistências” foi
realizado no campus de Itapetinga e teve a coordenação de Thais Dias de Almeida, por
meio de edital.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Memórias do rádio

O projeto “Memórias do rádio” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de José Carlos Silveira Duarte, por meio do edital e tinha como objetivo
convidar professores, alunos e servidores da Uesb, assim como ouvintes da Rádio Uesb
para gravar seus depoimentos sobre suas Memórias do Rádio, no Laboratório de
Radiojornalismo. As narrativas tiveram duração de até 3 minutos e foram orientadas
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pelo proponente, para que fossem formuladas em linguagem de rádio e lidas como
quem conta uma história a alguém.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

V Colóquio Internacional - Brasil e Império português – da idade moderna à
contemporaneidade

O evento “V Colóquio Internacional - Brasil e Império português – da idade moderna à
contemporaneidade” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Belarmino de Jesus Souza, por meio do edital e tinha como objetivo
colocar no centro das discussões o império português da modernidade à
contemporaneidade e por meio de conferências, mesas redondas e sessões temáticas,
discutir a presença portuguesa no Ultramar (Brasil, África e Oriente) do período das
grandes navegações à história do tempo presente.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Célula Mater

O projeto "Célula Mater” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Arlene Santos Ribeiro tinha como objetivo prevenir, minorar,
acompanhar e orientar as vítimas nos seus diversos conflitos de violência contra a
mulher. Objetivava ainda promover uma ação conscientizadora junto a vítimas e
agressores, bem como junto aos diversos segmentos da sociedade, como forma de
enfrentamento à violência, reconhecimento e garantia de direitos da mulher.

E-mail: proex@uesb.edu.br

IV Encontro de Marketing Crítico: pra onde caminha a sociedade do consumo

O evento “IV Encontro de Marketing Crítico: pra onde caminha a sociedade do
consumo” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
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Elinaldo Santos e tinha como objetivo proporcionar um espaço de aprendizagem,
discussão e reflexão sobre o desenvolvimento teórico e prático do marketing na Região
Sudoeste da Bahia, com base numa perspectiva crítica da gestão.

E-mail: cadm@uesb.edu.br

XI Semana de Contabilidade do Sudoeste da Bahia

O evento “XI Semana de Contabilidade do Sudoeste da Bahia” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Manoel Antonio Oliveira Araújo e tinha
como objetivo reunir a comunidade acadêmico-profissional-contábil para debater os
rumos dessa área de conhecimento, as Ciências Contábeis, na região Sudoeste da Bahia.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Curso Básico de Libras

O “Básico de Libras” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Émile
Assis Miranda Oliveira, por meio do edital e tinha como objetivo difundir a língua e
promover a comunicação entre surdos e ouvintes. Assim, e pela necessidade de inclusão
social dos surdos, faz-se necessária a difusão da Libras atendendo os requisitos da Lei
10.436 e do Decreto 5.626/05.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Projeto vida ativa da UESB

O “Projeto vida ativa da UESB” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Virginia Maria Mendes Oliveira, por meio do edital e tinha como
objetivo oferecer atividades de extensão, com foco na promoção da qualidade de vida
do ser humano que vive/envelhece.

E-mail: ccutura@uesb.edu.br
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Proler/UESB de Vitória da Conquista 2019

O programa “Proler/UESB de Vitória da Conquista 2019” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Almiralva Ferraz Gomes, por meio do
edital, e tinha como objetivo desenvolver ações de leitura que contribuam para a
qualidade em educação e a formação de leitores.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br
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