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Educação

Dia de Campo sobre o Umbu Gigante

O evento “Dia de Campo sobre o Umbu Gigante” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Maiara dos Anjos Santos tinha como objetivo
promover um dia de campo com palestras, estandes demonstrativos e atividades práticas
sobre o umbu-gigante, com abordagem de aspectos tecnológicos, perspectivas de
mercado, preparo e manejo das mudas, enxertia, plantio e colheita do umbu gigante.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

Encontro 20 anos Engenharia de Alimentos - UESB

O evento “Encontro 20 anos Engenharia de Alimentos - UESB” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Cristiane Patricia de Oliveira tinha como
objetivo promover a máxima interação e distribuição de conhecimento entre os
participantes e deixar sinalizado a possibilidade da execução do próximo evento.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Feira Agroecológica na UESB: sustentabilidade e solidariedade

O projeto “Feira Agroecológica na UESB: sustentabilidade e solidariedade” realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Generosa Sousa Ribeiro tinha
como objetivo estimular o consumo de alimentos saudáveis, livre de agrotóxicos e
fomentar estratégias que contribuam para qualificar e diversificar a produção no campo.

E-mail: proex@uesb.edu.br

IX Semana de Agronomia
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O evento “IX Semana de Agronomia” realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Caroline Valverde dos Santos tinha como objetivo constituir-se em um
espaço de divulgação, circulação e promoção do conhecimento acadêmico-científico e
das novas tecnologias desenvolvidas pelo setor agropecuário, por meio de exposição,
debates e reflexões com produtores rurais, pesquisadores, docentes e estudantes de
graduação e pós-graduação vinculados às Ciências Agrárias.

E-mail: deas@uesb.edu.br

Produção segura de alimentos

O curso “Produção segura de alimentos” foi realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Gabrielle Cardoso Reis Fontan.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Programa de apoio a caprino-ovinocultura do Sudoeste da Bahia

O programa “Programa de apoio a caprino-ovinocultura do Sudoeste da Bahia”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Jurandir Ferreira da
Cruz tinha com objetivo fortalecer a estrutura familiar rural utilizando a
caprino-ovinocultura como instrumento gerador de oportunidades de trabalho e renda.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

Programa de desenvolvimento regional do complexo agroindustrial do leite do
Médio Sudoeste (PD-leite)

O programa “Programa de desenvolvimento regional do complexo agroindustrial do
leite do Médio Sudoeste (PD-leite)” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Sérgio Augusto de Albuquerque Fernandes tinha como objetivo de
modernizar e dinamizar a economia local aproveitando as características instaladas,
estabeleceu-se a interação interinstitucional para somar esforços para a elaboração do
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plano de desenvolvimentos regional do complexo agroindustrial do leite, de forma
participativa dos diversos setores envolvidos.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Solos na escola UESB

O projeto “Solos na escola UESB” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Caroline Valverde dos Santos tinha como objetivo promover a difusão
de conhecimentos técnicos e científicos relacionados à Ciência dos Solos, com
abordagem didática voltada para crianças e jovens além da capacitação de professores
para a realização de atividades voltadas ao uso racional do solo nas escolas da rede
básica de ensino do município de Vitória da Conquista.

E-mail: deas@uesb.edu.br

Temos Engenharia nos Alimentos!

O projeto “Temos Engenharia nos Alimentos!” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Rafael da Costa Ilhéu Fontan tinha como objetivo despertar o interesse
pela Engenharia de Alimentos e utilizá-la como vetor para demonstrar a correlação entre
ações do cotidiano com os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

E-mail: meali@uesb.edu.br

A água e seus usos múltiplos: gestão e repercussões

O evento “A água e seus usos múltiplos: gestão e repercussões” foi realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Guadalupe Edilma Licona de Macedo, por meio do
edital e tinha como objetivo ampliar as discussões sobre temas pertinentes às Ciências
Biológicas, na interface com outras áreas mediante a difusão de conhecimentos
produzidos por meio de atividades de pesquisa, ensino e extensão.
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E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

A Neurociência vai à escola

O projeto “A Neurociência vai à escola” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Fernanda Lima Lemos, por meio do edital e tinha
como objetivo democratizar importantes temas sobre o sistema nervoso estudados na
universidade, mais especificamente nas disciplinas Neurociências e Neuroanatomia,
componentes da grade curricular do curso de Psicologia. Pretendia-se levar tópicos
dessas disciplinas para as escolas, utilizando da arte e da ludicidade em oficinas para
que os temas e conteúdos propostos se tornem acessíveis às crianças e adolescentes do
5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio que estão matriculados em
instituições públicas de ensino, bem como para os professores. Pretendia-se também
apresentar aspectos estruturais e funcionais do sistema nervoso buscando relacionar o
papel deste sistema nos processos de percepção do meio ambiente, na atenção, e na
aprendizagem. Entender como o encéfalo funciona para que ocorra a aprendizagem,
pode tornar o aluno mais atuante nesse processo.

E-mail: dcn@ues.edu.br

Clube de Ciências Galápagos

O projeto “Clube de Ciências Galápagos” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Caroline Garcia, por meio do edital.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

Criação racional de abelhas sem ferrão

O projeto “Criação racional de abelhas sem ferrão” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Generosa Sousa Ribeiro, por meio do edital e tinha
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como objetivo dar continuidade às ações implementadas no ano de 2018 com o objetivo
de ampliar ações de conservação e preservação das abelhas nativas da Região Sudoeste
da Bahia através da implantação do "Jardim de mel" e do Sistema Agroflorestal
Melitófilo" com acesso ao público acadêmico da UESB e outras Universidade e
principalmente a comunidade externa à UESB. Pretende-se atender mais de 250 pessoas
com o desenvolvimento dessas ações de 2019. Após a conclusão da área destinada ao
jardim de mel, pretende-se abrir para que a comunidade tenha acesso ao Meliponário da
UESB para realização de piqueniques, passeios, etc, como opção de mais uma área de
lazer para a comunidade, oferecida pela Universidade.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Ensinando Aprender Botânica no Ensino Básico

O projeto “Ensinando Aprender Botânica no Ensino Básico” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Guadalupe Edilma Licona de Macedo, por meio do edital
e tinha como objetivo em uma primeira etapa promover entre os alunos e professores de
Ciências Biológicas no Estado da Bahia mudanças no ensino e aprendizagem da
Botânica mediante a realização de diversos cursos e oficinas, a utilização de práticas
pedagógicas motivadoras capazes de tornar o aprendizado da Botânica dinâmico e
agradável. Em uma segunda etapa acompanhar de perto os participantes nas suas
atividades didático-pedagógicas e contribuir com eventuais dificuldades apoiando e
estabelecendo uma troca de experiências na prática docente.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

VIII Workshop de Genética, Biodiversidade e Conservação

O evento “VIII Workshop de Genética, Biodiversidade e Conservação” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Caroline Garcia, por meio do edital e tinha
como objetivo alcançar a comunidade acadêmica e a sociedade para debates sobre
temáticas atuais e relevantes sobre conservação da biodiversidade, perpassando por
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várias linhas do conhecimento, como Genética, Ecologia, Paleontologia, Taxonomia e
Educação.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

A Flor da pele: Assistência ao Indivíduo com Disfunções Dermato-Estéticas

O projeto “A Flor da pele: Assistência ao Indivíduo com Disfunções
Dermato-Estéticas” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Roberta
Azoubel tinha como objetivo capacitar o discente da UESB, na assistência ao indivíduo
portador de disfunções estéticas. Dentre as Disfunções estéticas tratadas, destacam-se:
Disfunções corporais (celulite, estrias, flacidez, gordura localizada) Facial
(rejuvenescimento facial, acne, hipercromias, hipocromias) Lesões de pele
Pós-operatórios de cirurgias plásticas corporal e facial Tratamento de cicatrizes
hipertróficas (como secundárias a sequelas de queimaduras) Alterações na pele
secundárias a patologias como herpes zoster, erisipela, anemia falciforme.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Atualização em Farmacologia Básica e Clínica

O evento “Atualização em Farmacologia Básica e Clínica” realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Gildomar Lima Valasques Junior tinha como objetivo
trazer uma abordagem teórica sobre farmacologia aos alunos de graduação e
recém-formados tanto da área biológica, quanto da área de saúde que irá propor um
aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos farmacológicos. O objetivo do
curso era propiciar aos alunos conhecimentos sobre os aspectos mais importantes da
farmacologia de drogas usadas nos distúrbios do Cardiovascular e renal, tal como a
aplicação da farmacologia clínica como ferramenta do acompanhamento
farmacoterapêutico, bem como relação risco-benefício e, principalmente, uma
abordagem sobre o uso racional de medicamentos, a fim de evitar problemas
relacionados aos mesmos na prática clínica.
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E-mail: ccfarmjq@uesb.edu.br

Centro odontológico Álvaro Marques - microcefalia

O projeto “Centro odontológico Álvaro Marques- microcefalia” realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Maria da Conceição Andrade de Freitas tinha como
objetivo disponibilizar o atendimento odontológico aos indivíduos com Microcefalia
nascidos em Jequié e cidades vizinhas, bem como, orientar seus responsáveis quanto às
funções do sistema estomatognático e seu crescimento craniofacial.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Grupo de Ajuda Mútua e a intersubjetividade do cuidar no CAPS II de Jequié/BA

O projeto “Grupo de Ajuda Mútua e a intersubjetividade do cuidar no CAPS II de
Jequié/BA.” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Patrícia Anjos Lima
de Carvalho tinha como objetivo contribuir com a construção da rede de atenção
psicossocial do município de Jequié-BA; estimular a ajuda mútua, na perspectiva da
construção grupal de estratégias de cuidado no CAPS II; oportunizar o debate sobre o
exercício/respeito da cidadania; estimular a integração social e familiar apoiando
iniciativas de autonomia, emancipação e empoderamento; discutir o conhecimento
científico sobre saúde/doença mental e as diversas formas de terapêutica, tanto
convencionais como alternativas; divulgar a existência e as atividades do GAM
utilizando os meios de comunicação de massa; organizar eventos científicos
relacionados à temática, como seminários e encontros para discutir questões referentes
ao campo da Saúde Mental da UESB; promover atividades recreativas, culturais e
educativas; envolver atores sociais de instituições externas à Uesb no projeto; criar
estratégias de fortalecimento dos vínculos de amizades e convívio entre os integrantes
do GAM, por meio de visitas domiciliares, passeios, vivências grupais e outras.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

I Congresso Estadual de Gestão do Esporte e Lazer
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O evento “I Congresso Estadual de Gestão do Esporte e Lazer" realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Josiani Morais Vieira e tinha como objetivo possibilitar
aos discentes do curso de educação física da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia e gestores locais o acesso a diversas informações que podem auxiliar no processo
de formulação da política pública de esporte e lazer.

E-mail: ceejq@uesb.edu.br

Idoso saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no NIEFAM

O programa “Idoso saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no
NIEFAM” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Eulina Patricia
Oliveira Ramos Pires tinha como objetivo oportuniza vivências potencializadoras do
cuidado humano proximal às pessoas idosas e seus familiares cuidados por uma equipe
multiprofissional de imbricamento interdisciplinar, na complexidade e contextualidade
do ser-existir sob desvio de saúde por doenças crônicas não transmissíveis. Além de
proporcionar às pessoas idosas um programa regular de exercícios físico aliado às
atividades de potencialização da memória e cognição através de estratégias lúdicas e
sociais a fim de promover um estilo de vida ativo transversalmente às estratégias de
aprendizagens.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de terapia
manual

O projeto “Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de
terapia manual” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Fhelicio Sampaio
Viana tinha como objetivo relatar uma série de tratamentos para a cefaléia do tipo
tensional com o uso da fisioterapia e, em especial, propor um protocolo de tratamento
para a cefaléia do tipo tensional com técnicas exclusivas de terapia manual, além de
analisar a sua eficácia.
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IV Encontro sobre Violência Intrafamiliar: uma violação dos direitos humanos

O evento “IV Encontro sobre Violência Intrafamiliar: uma violação dos direitos
humanos” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Vanda Palmarella
Rodrigues tinha como objetivo fomentar discussões sobre os aspectos epidemiológicos,
conceituais, as relações de gênero e poder que contribuem para a ocorrência da
violência intrafamiliar e da violência doméstica, destacando-as como violações dos
direitos humanos, além da necessidade de enfatizar a articulação intersetorial para o
enfrentamento destes problemas de saúde pública.

E-mail: ds2@uesb.edu.br

IV Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste da Bahia

O evento “IV Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste da Bahia” realizado no
campus de Vitória da conquista com a coordenação de Edney Nascimento Matos tinha
como objetivo debater temas comuns à prática clínica ginecológica e obstétrica,
discussões sobre as diversas fases da cronologia feminina, separando as discussões em
blocos de ginecologia subdividido em adolescência, menacme, climatério e blocos da
obstetrícia subdivididos em ultrassonografia ginecológica e morfológica fetal e ciclo
grávido-puerperal.

E-mail: ccmeduesb@gmail.com

Liga Acadêmica do Curso de Enfermagem - Urgência e Emergência

O projeto “Liga Acadêmica do Curso de Enfermagem - Urgência e Emergência”
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Mariana Oliveira Antunes Ferraz
e tinha como objetivo de fortalecer e enriquecer o alicerce de aprendizado adquirido
durante o período de graduação, além de ascender à necessidade de buscar outras
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formas de desenvolvimento de pesquisa e fundamentação, adequando aos princípios
científicos.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Liga interprofissional e interdisciplinar de Toxicologia e Farmacologia (clínica e
experimental) - TOXFAR

O projeto “Liga interprofissional e interdisciplinar de Toxicologia e Farmacologia
(clínica e experimental) - TOXFAR” realizado no campus de Jequié com a coordenação
de Gabriel Macedo Figueroa tinha como objetivo encurtar a distância da ponte entre a
formação acadêmica e o mercado de trabalho, proporcionando aos integrantes uma
solidificação do
conhecimento nas suas aplicações profissionais nas diversas áreas de atuação,
estimulando a autonomia, autossuficiência profissional, o empreendedorismo e o
compromisso social. envolve atividade de ensino com os alunos de graduação e pós
graduação.

E-mail: ccfarmjq@uesb.edu.br

Primeiro Curso de Eletrocardiograma do Sudoeste da Bahia

O curso “Primeiro Curso de Eletrocardiograma do Sudoeste da Bahia” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Dariana Viegas Andrade
Penteado tinha como objetivo de discutir assuntos comuns à prática, importância e
interpretação desse exame de suma relevância diagnóstica e em predição terapêutica,
englobando desde a noções básicas em eletrocardiograma à situações específicas
concernentes ao método diagnóstico.

E-mail: ccmeduesb@gmail.com

Profilaxia de Doenças Parasitárias
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O projeto “Profilaxia de Doenças Parasitárias” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Camila Pereira tinha como objetivo levar informação
sobre prevenção de parasitoses aos escolares de uma escola pública incluindo os
respectivos familiares; oferecer a realização de exames parasitológicos de fezes para as
crianças, familiares e membros da escola, principalmente para os funcionários da escola
que trabalham na cozinha, distribuição da merenda entre outros; realizar palestra para os
responsáveis pelos escolares/pais ou parentes, professores e funcionários na escola;
entregar o resultado para os que aceitarem a realizar os exames coprológicos e orientar
os parasitados a procurarem um posto de saúde mais próximo da residência para o
tratamento específico.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Educação em Emergências

O programa “Educação em Emergências" realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Natália de Jesus Oliveira tinha como objetivo salvar vidas. Afinal, “a
capacitação do leigo para o atendimento precoce em situações de emergência e
instituição do SBV (Suporte Básico de Vida) é fundamental para salvar vidas e prevenir
sequelas” (PERGOLA; ARAÚJO, 2009).

E-mail: ccmeduesb@gmail.com

Saúde na BR

O projeto “Saúde na BR” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Sérgio
Donha Yarid tinha como objetivo desenvolver ações de saúde e educativas voltadas para
caminhoneiros durante a Semana Nacional de Trânsito. E Implementar ações
interdisciplinares de cuidado e de educação em saúde e como objetivos específicos:
realizar ações de intervenção interdisciplinar; sensibilizar os caminhoneiros para a
importância de cuidados básicos com a saúde; realizar ações de educação em saúde
sobre aspectos específicos que atingem a saúde dos caminhoneiros; conhecer os
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aspectos sociodemográfico, econômico e laboral, identificando as condições de saúde
globais que influenciam o processo saúde-doença.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Tratamento multiprofissional do paciente com lesão medular: da emergência à
reintegração social

O projeto “Tratamento multiprofissional do paciente com lesão medular: da emergência
à reintegração social” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Karla
Rocha Pithon tinha como objetivo acompanhar o paciente acometido com lesão medular
desde a sua entrada na emergência do Hospital Geral Prado Valadares (atividade que já
vem sendo desenvolvida pelos residentes) até a alta do ambulatório de reabilitação
raquimedular da Clínica Escola de Fisioterapia. A proposta tinha como finalidade
ofertar tratamento multiprofissional aos pacientes, em prol da melhora na qualidade de
vida dessas pessoas e reinserção na comunidade. Além disso, buscava promoção e
propagação de temas relacionados à lesão medular, ao criar tarefas em âmbito
comunitário, aspirando orientações a respeito da prevenção de acidentes, qualidade de
vida e os impactos sociais ocasionados quando o paciente é acometido pela patologia.

E-mail: clinicafisio@uesb.edu.br

UESB Em movimento: atividade física na promoção da saúde

O programa “UESB Em movimento: atividade física na promoção da saúde” realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Josiani Morais Vieira tinha como objetivo
de aquisição de hábitos saudáveis por parte da população atendida pelos projetos a ele
vinculados, o “Projeto Bem Estar”, “Projeto Mais Esportes” e o “Projeto Lazer no
campus”, através da prática regular e orientada de atividades físicas monitoradas, de
esporte e lazer. Para isso, no “Projeto Bem Estar” foram oferecidas atividades físicas
monitoradas acompanhadas pelos monitores, sob orientação docente, que fizeram
avaliações físicas contínuas de modo a avaliar na comunidade assistida os avanços
alcançados com a atividade física regular do ponto de vista físico e mental. O Programa
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visava, além de promover a capacitação dos monitores/voluntários através da
colaboração dos docentes do Curso de Educação Física, estimular a sua inserção em
pesquisas científicas, contribuindo assim com retorno das atividades propostas a
população assistida, demonstrando os resultados obtidos durante todo o processo de
realização das ações.

E-mail: ceejq@uesb.edu.br

UESB/JEC Futsal

O projeto “UESB/JEC Futsal” realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Juraci Reis Filho tinha como objetivo montar uma equipe sub-17 masculina e uma
equipe adulta feminina para disputa de competições regionais, estaduais e universitárias
de futsal. Lideraram a equipe técnica de monitores Gabriel Bonfim de Matos Soglia,
João Oliveira de Souza Junior e Tássio Sardinha dos Santos, discentes do curso de
Licenciatura em Educação Física da UESB de Jequié, sob supervisão do Prof.º/Me.
Juraci Filho e apoio do presidente do JEC Emanuel Campos Silva. Com o objetivo de
aplicar os conhecimentos obtidos durante a caminhada acadêmica para o
desenvolvimento de potenciais atletas, a UESB/JEC visava competir em alto nível nas
competições preestabelecidas para o ano de 2019. A presente proposta também poderá
servir de oficina para atividades de ensino e pesquisa deste mesmo curso de graduação,
passando por possíveis avaliações e/ou reformulações objetivando seguir as atividades
para o ano de 2020.

E-mail: cds1jq@uesb.edu.br

A Geologia como forma de conhecer o nosso planeta

O projeto “A Geologia como forma de conhecer o nosso planeta” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Andreia Lima Sanches tinha como
objetivo a divulgação da Geologia e Paleontologia para estudantes de modo geral, mais
em especial aqueles que estão estudando os assuntos relacionados à Geociências e os
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que estão prestes a ingressar na universidade e estão em vias de fazer a escolha do seu
curso, mostrando para os mesmos a importância da Geologia no nosso dia-a-dia e como
uma ferramenta para entender o nosso planeta e os fenômenos que ocorrem nele. Este
projeto visava fomentar atividades de divulgação do conhecimento geológico como
forma despertar o interesse das pessoas nessa área, promover a sua popularização,
desenvolvendo recursos que facilitem o entendimento de temas relacionados à Geologia
em diversos segmentos da sociedade, contribuindo assim para o enriquecimento cultural
e melhorias na qualidade dos ensinos fundamental e médio. Além de abrir as portas do
laboratório de geologia à comunidade para que os mesmos tenham acesso a rochas,
minerais e fósseis do acervo do Laboratório de Geologia de forma a entenderem melhor
sobre os materiais que compõem o nosso planeta e que são abordados nas disciplinas de
Geografia e Ciências.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Idoso Digital: Conectando os idosos do NIEFAM com as tecnologias de informação
e comunicação

O projeto “Idoso Digital: Conectando os idosos do NIEFAM com as tecnologias de
informação e comunicação” realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Elienai Bitencourt Batista Mota tinha como objetivo desenvolver estratégias de cuidado
à família em convibilidade com a condição crônica de um de seus subsistemas
familiares. Além da inclusão na perspectiva de permitir uma autonomia digital dos
idosos, com doenças crônicas não transmissível (DCNT), por meio das tecnologias de
informação e comunicação, além de, possibilitar um melhor desenvolvimento cognitivo
dos idosos, através do uso de softwares e aplicativos, proporcionando um
envelhecimento mental saudável e livre do risco de demências.

E-mail: ccsijq@ues.edu.br

Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia-LADIQ

Campus de Vitória da Conquista                               (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:ds2jq@uesb.edu.br


Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
zN° 16.825, de 04.07.2016

O programa “Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia-LADIQ”
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Renê Alexandre Giampedro tinha
como objetivo auxiliar na melhoria do ensino de Química por meio de ações de
extensão e pesquisa, na busca de uma melhor integração entre universidade e a
comunidade.

E-mail: dct@uesb.edu.br

Paleociência na Escola: Itinerância e Aprendizagem

O projeto “Paleociência na Escola: Itinerância e Aprendizagem” realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Rita de Cássia Anjos Bittencourt Barreto tinha como
objetivo aproximar as crianças e os jovens do universo científico paleontológico,
colocando ao alcance de todos de uma forma prática, objetos conceituais em
Paleontologia que por muito tempo permaneceram fechados dentro das Universidades.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

Química e Física no cotidiano: palestras e minicursos

O curso “Química e Física no cotidiano: palestras e minicursos” realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Danilo Junqueira Leão tinha como objetivo as novas
configurações do mundo globalizado e seu ritmo acelerado no processo de
modernização científica e tecnológica vêm demandando novos métodos de construção
do conhecimento, fazendo com que mudanças no processo de formação de profissionais
competentes para atender a população sejam indispensáveis.

E-mail: ccq-it@uesb.edu.br

VIII semana de matemática - UESB/Jequié: Ensino de Matemática e Diversidade

O evento “VIII semana de matemática - UESB/Jequié: Ensino de Matemática e
Diversidade” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Januária Araújo
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Bertani tinha como objetivo a reflexão sobre a importância da pesquisa em Educação
Matemática e Matemática para a formação docente articulada à questão da diversidade.

E-mail: ccmjq@uesb.edu.br

1ª Semana de Cinema Africano da UESB

O evento “1ª Semana de Cinema Africano da UESB” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Lídia Nunes Cunha, por meio do edital e tinha
como objetivo: apresentar para um público plural da região (alunos e professores da
Uesb, alunos e professores do ensino médio e fundamental, movimentos sociais e
comunitários, público em geral), o cinema produzido dentro do continente africano com
ou sem co-produção.

E-mail: prolervc@gmail.com

A Lei 11.645/08 e a temática indígena na escola e universidade

O projeto “A Lei 11.645/08 e a temática indígena na escola e universidade” foi
realizado no campus de Jequié pelo coordenador Danilo César Souza Pinto, por meio do
edital e tinha como objetivo debater sobre as relações sociais na sociedade brasileira que
estão marcadas por preconceitos e discriminações. Dentre os grupos sociais mais
vulneráveis se destacam a população indígena, vítima de genocídio e conquista de
território.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

As memórias do livro didático no Brasil - Ano II

O projeto “As memórias do livro didático no Brasil - Ano II” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de José Alves Dias, por meio do edital e
tinha como objetivo atingir, concomitantemente, os profissionais graduados em cursos
das mais variadas áreas do conhecimento, cujas instituições de ensino em que atuam
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adotem a compilação educacional como instrumento de apoio e os jovens, estudantes de
escolas, públicas ou privadas, que utilizem o livro didático em seu cotidiano, para fins
de estudo e pesquisa. Além de proporcionar aos atuais profissionais das licenciaturas os
recursos imprescindíveis para a investigação histórica e memorialística dos manuais
escolares, bem como, apresentar ao público juvenil, utilizando-se de linguagem
acessível e clara, o acervo do livro didático facultando-lhes uma visão crítica dos
processos educacionais no Brasil.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Atividades Colaborativas e Cooperativas na Escola Básica

O projeto “Atividades Colaborativas e Cooperativas na Escola Básica” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Irani Parolin Santana, por meio
do edital e tinha como objetivo desenvolver a colaboração e cooperação entre
professores da escola pública, bem como futuros professores, de maneira que a nossas
ações possam surtir efeitos satisfatórios na sala de aula.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Atividades Colaborativas e Cooperativas em Educação

O programa “Atividades Colaborativas e Cooperativas em Educação” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Claudinei de Camargo Santana,
por meio do edital e tinha como objetivo, com o envolvimento dos professores da escola
básica, as diversas sugestões e ampliações das ações por parte dos professores das
escolas e membros da universidade, que se materializaram para além da continuidade de
participação anterior.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Audiência pública sobre a política de ações afirmativas da Uesb
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O evento “Audiência pública sobre a política de ações afirmativas da Uesb” foi
realizado no Campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Selma Norberto
Matos, por meio do edital e tinha como objetivo apresentar uma avaliação sobre os
resultados da política e ouvir diversos setores da sociedade sobre sua avaliação e suas
demandas relacionadas ao programa de ações afirmativas e ao programa de assistência
estudantil da Uesb, em vigência na instituição desde 2008.

E-mail: aapa@uesb.edu.br

Avaliação Psicológica para a comunidade: Psicodiagnóstico infantil

O projeto “Avaliação Psicológica para a comunidade: Psicodiagnóstico infantil” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Roberta Bolzan
Jauris, por meio do edital e tinha como objetivo realizar atendimentos que visavam o
desenvolvimento da prática da avaliação psicológica, especificamente do
psicodiagnóstico infantil, com crianças de seis a onze anos.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Cinema e História: o mundo do trabalho

O projeto “Cinema e História: o mundo do trabalho” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Belarmino de Jesus Souza, por meio do edital e
tinha como objetivo, em sessões regulares, durante os meses de abril a dezembro de
2019 reunir para exibição de filmes históricos e documentários e a discussão teórica
sobre a relação Cinema, História e sociedade.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Colóquio Temático Infância e Educação Infantil

O evento “Colóquio Temático Infância e Educação Infantil” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Isabel Cristina de Jesus Brandão, por meio
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do edital e tinha como objetivo aprofundar o debate sobre a infância, a criança e a
educação infantil, nomeadamente no tocante às políticas públicas para a infância no
Brasil e as políticas curriculares que norteiam a educação infantil.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Colóquio Temático: memória e história das ideias e experiências educacionais e
artísticas contra-hegemônicas

O evento “Colóquio Temático: memória e história das ideias e experiências
educacionais e artísticas contra-hegemônicas” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Cláudio Eduardo Félix dos Santos e tinha como
objetivo buscar oportunizar espaço para apresentação, discussão, extensão e intercâmbio
de estudos e pesquisas com pesquisadores e interessados no tema.

E-mail: museupedagogico@uesb.edu.br

Como implementar a metodologia Lesson Study em sua escola

O curso “Como implementar a metodologia Lesson Study em sua escola” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Roberta D'Angela
Menduni-Bortoloti, por meio do edital e tinha como objetivo contribuir para a melhoria
da qualidade tanto do ensino quanto da aprendizagem em matemática.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Curso de Aprofundamento Teórico em Geografia

O evento “Curso de Aprofundamento Teórico em Geografia” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Andrecksa Viana Oliveira Sampaio, por
meio do edital e tinha como objetivo criar um espaço para discussão de questões da
Geografia tendo por base as linhas de pesquisa que permeiam a graduação e os
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programas de pós graduação da UESB e da UFS: análise ambiental, territorial, produção
do espaço agrário e regional, ensino de Geografia.

E-mail: dg@uesb.edu.br

Diálogos com a Filosofia

O projeto “Diálogos com a Filosofia” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Paulo Gilberto Bertoni, por meio do edital e tinha como objetivo
transformar o espaço da Filosofia da Uesb em um ponto de interlocução com outros
cursos da universidade e também com a comunidade externa; além disso, convidar
especialistas de outras áreas do conhecimento para um intercâmbio com a Filosofia. Em
outras palavras, trata-se de levar a Filosofia a um outro público e trazer outras
perspectivas para a Filosofia. O plano da ação de extensão pretendia também explorar
duas modalidades desse diálogo. Uma delas promover conferências abertas com
convidados seguidas de debate, cujo objetivo era levar, a um público amplo e plural,
informações mais gerais acerca das diferentes tendências da Filosofia, bem como seus
pontos de interlocução com outras disciplinas. Outro aspecto do diálogo proposto
pretendia, através dos minicursos, uma discussão mais próxima com alunos e
profissionais que tenham interesses ou pesquisas nos temas que serão tratados pelos
convidados.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Diálogos sobre Educação Ambiental Crítica

O evento “Diálogos sobre Educação Ambiental Crítica” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Silvana do Nascimento Silva, por meio do edital e tinha
como objetivo geral promover a interlocução entre os sujeitos sociais que atuam e
produzem conhecimento no campo da Educação Ambiental (EA) - Educação Ambiental
Crítica (EAC) para compartilhamento com a comunidade local por meio de rodas de
conversas temáticas. E os objetivos específicos buscavam democratizar e socializar os
conhecimentos produzidos no campo da EA/EAC; e promover reflexões ao público alvo

Campus de Vitória da Conquista                               (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:ds2jq@uesb.edu.br


Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
zN° 16.825, de 04.07.2016

para uma possível transformação de atitudes, valores e cultura da comunidade em que
faz parte.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Educação das Relações Étnicas: Saberes e Práticas dos Legados Africanos,
Indígenas e Quilombolas

O programa “Educação das Relações Étnicas: Saberes e Práticas dos Legados
Africanos, Indígenas e Quilombolas” foi realizado no campus Jequié com a
coordenação de Maria Vitória da Silva, por meio de edital.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br

Fórum Anual de Debate, Formação Política e Articulação Agrária Popular

O projeto “Fórum Anual de Debate, Formação Política e Articulação Agrária Popular”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Sócrates
Oliveira Menezes, por meio do edital e tinha como objetivo estruturar, ao longo do ano
de 2019, no município de Macaúbas-BA, ações extensionistas em duas frentes: (1)
constituição do fórum popular anual de debate político por meio da realização de
discussão popular sequencial e articulados acerca da formação histórico-social e da
realidade política brasileira atual a partir da análise e reflexão crítica de temáticas
fundamentais, a saber: “A Política e Suas Noções Fundamentais: Estado, Governo,
Classes Sociais e Ideologia”, “Formação Social e Realidade Brasileira Contemporânea”,
“Brasil no Século XXI: Política Econômica X Economia Política”, “Estado, Política e
Violência: A Condição da Mulher, do Negro e dos LGBTT’s”, “Movimentos Populares:
Experiências, Alternativas e Possibilidades”; (2) composição da Articulação Agrária a
partir de ações (dando sequência às atividades já desenvolvidas no ano de 2018) em
quatro comunidades rurais.

E-mail: dg@uesb.edu.br
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GeoSIMPÓSIO UESB/UFS - Parceria e Produção Geográfica

O evento “GeoSIMPÓSIO UESB/UFS - Parceria e Produção Geográfica” foi realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Ana Emília de Quadros Ferraz, por meio do
edital e tinha como objetivo a realização de um evento, na UESB, para fortalecer os
vínculos dos cursos de Geografia da UESB, (Graduação e Mestrado do PPGeo-UESB)
com o Programa de Pós graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe
(PPGeo-UFS).

E-mail: dg@uesb.edu.br

Hec na universidade

O projeto “Hec na Universidade” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Fátima Moraes Garcia, por meio do edital e tinha como objetivo uma
proposta de autoconsciência que busca relacionar dimensões da Arte, da Ciência e da
Espiritualidade. Entre os principais objetivos deste projeto está a necessidade de
sensibilizar o Ser Humano para autoconsciência, visando proporcioná-lo uma melhor
qualidade de vida, saúde física, emocional, mental e energética através de técnicas que
possam ser utilizadas no dia a dia, como meios para alcançar uma vida mais saudável e
harmônica.

E-mail: ppgen@uesb.edu.br

Identidade em Hume

O curso “Identidade em Hume” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Juliana de Orione Arraes Fagundes, por meio do edital e tinha como
objetivo realizar um Minicurso de 20 horas a ser apresentado pelo professor Rogério
Soares Mascarenhas, professor da casa que concluiu seu doutorado recentemente com o
título "Estatuto da Eloquência na Filosofia de Hume: deslocamentos espaço-temporais à
luz de uma propedêutica".
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E-mail: dfch@uesb.edu.br

II Seminário de Ciências Sociais do Sudoeste da Bahia: As Ciências Sociais no
Brasil hoje

O evento “II Seminário de Ciências Sociais do Sudoeste da Bahia: As Ciências Sociais
no Brasil hoje” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Marcela de Oliveira Pessôa, por meio do edital e tinha como objetivo reunir
profissionais e estudantes da grande área de humanidades, para promover uma
discussão acerca das mudanças passadas pelo Brasil no quadro recente. O objetivo
central da ação, tendo em vista a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é
fomentar o debate presente nas Ciências Sociais que permite a compreensão da
realidade presente abrindo o diálogo com as demais áreas de conhecimento e
envolvendo a sociedade civil.

E-mail: ccs@uesb.edu.br

II Seminário Etnicidades, Relações Raciais e de Gênero

O evento “II Seminário Etnicidades, Relações Raciais e de Gênero” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de José Valdir Jesus de Santana, por
meio do edital e tinha como objetivo dar continuidade ao debate acadêmico/político em
torno das questões do campo das Etnicidades, das relações raciais e de gênero, de forma
a contribuir para o exercício da cidadania de coletivos que, historicamente, têm sido
colocados em uma condição de subalternidade, em distintos espaços da sociedade, a
exemplo das comunidades indígenas, quilombolas, LGBTs, dentre outras. E também
ampliar as discussões sobre os diferentes tipos de violência produzidos no contexto da
Escola e em outros espaços da sociedade e, do mesmo modo, apresentar e discutir as
estratégias políticas, acadêmicas, culturais, etc.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

II Seminário integrado de inclusão
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O evento “II Seminário integrado de inclusão” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Ana Isabel Reis Nascimento, por meio do edital e tinha como objetivo
discutir o currículo da educação básica no que tange à sua capacidade de aplicação a
todo e qualquer aluno.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Intelectuais e Imprensa nos sertões da Bahia: Memórias e Cultura política

O projeto “Intelectuais e Imprensa nos sertões da Bahia: Memórias e Cultura política”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria
Aparecida Silva de Sousa, por meio do edital e tinha como objetivo discutir, do ponto de
vista histórico, a dinâmica da imprensa no Alto Sertão da Bahia e no Sertão da Ressaca
tendo por base as trajetórias políticas e de inserção cultural de intelectuais que foram
pioneiros na elaboração, produção e divulgação da imprensa escrita nos sertões da
Bahia, o que os torna referenciais e focos importantes para o debate sobre a dimensão
do ambiente político e cultural dessas áreas sertanejas baianas em fins do século XIX e
no decorrer do século XX. Por meio de discussões e debates, a proposta visava realçar
as possibilidades encontradas por indivíduos que, em meio aos empecilhos para a
confecção, escrita e divulgação da palavra escrita, trataram de temas fundamentais para
a época no que se refere tanto ao lugar dos sertões no projeto civilizacional propagado
pela República, como também abordaram outros temas de cunho político e econômico
referentes à tumultuada conjuntura das primeiras décadas do século XX.

E-mail: dh@uesb.edu.br

I Seminário de Educação de jovens e adultos do médio Sudoeste da Bahia:
Ressignificações de Pesquisas e Práticas em Cenários de Resistência

O evento “I seminário de educação de jovens e adultos do médio sudoeste da Bahia:
ressignificações de pesquisas e práticas em cenários de resistência” foi realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação de Adenilson Souza Cunha Júnior, por meio
do edital e tinha como objetivo dar visibilidade ao movimento de estudos e pesquisas
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em EJA, demarcando uma atividade nacional, com a finalidade de mapear o panorama
da área em diversas regiões do país, além das investigações que vêm sendo
desenvolvidas no interior das universidades, de maneira que possam expandir
determinadas temáticas que podem ser abraçadas/dialogadas por outros pesquisadores
em outras regiões e Estados, ampliando o conhecimento e a compreensão de políticas de
diversidade e equidade e de realizações no campo da educação de jovens e adultos.

E-mail: ccped-it@uesb.edu.br

Laboratório de estudos e pesquisa sobre a Escravidão e as Mestiçagens

O projeto “Laboratório de estudos e pesquisa sobre a Escravidão e as Mestiçagens” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Isnara Pereira Ivo,
por meio do edital e tinha como objetivo a orientação de novas pesquisas e projetos
alicerçados na metodologia aplicada aos estudos das mestiçagens, dos trânsitos e das
mediações culturais na América portuguesa.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Laboratório de História Social do Trabalho

O projeto “Laboratório de História Social do Trabalho” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Rita Pereira, por meio do edital e tinha
como objetivo consolidar o papel da Uesb como centro de documentação e de fomento
à pesquisa histórica em âmbito regional, contribuir para a formação de recursos
humanos para o trato com fontes documentais em suporte físico e digital e aprofundar
reflexões sobre a memória e história dos trabalhadores e dos movimentos sociais na
região sudoeste da Bahia.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Leituras da História do Brasil colônia: Sertões, povos e lugares em perspectiva
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O projeto “Leituras da História do Brasil colônia: Sertões, povos e lugares em
perspectiva” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Avanete Pereira Sousa, por meio do edital e tinha como objetivo colocar em destaque,
em sessões periódicas, que tiveram início em maio, e foram concluídas em dezembro do
mesmo ano, temáticas relativas aos sertões, povos e lugares do Brasil no período
colonial, enfatizando as suas diversas e diferentes formas de abordagem: da discussão
dos clássicos da historiografia à filmografia, à cartografia e à produção literária sobre o
período. Essa proposta é dirigida principalmente a alunos e ex-alunos da graduação e
pós-graduação em História, técnicos de instituições de pesquisa, e profissionais ligados
à área das Ciências Humanas.

E-mail: cch@uesb.edu.br

No quintal do Museu: entardeceres culturais

O projeto “No quintal do Museu: entardeceres culturais” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Ana Cláudia Reis Rocha, por meio do edital
e tinha como objetivo buscar realizar eventos diversos, aos finais da tarde, no quintal do
Museu.

E-mail: museuregional@uesb.edu.br

Práticas Pedagógicas na Cibercultura

O programa “Práticas Pedagógicas na Cibercultura” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares, por
meio do edital e tinha como objetivo o desenvolvimento de ações que viabilizassem
uma ampla discussão acerca das possibilidades pedagógicas na cibercultura, e suas
implicações não só para professor em formação inicial e continuada, como também para
o pesquisador.

E-mail: ppgcel@uesb.edu.br
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Programa de Práticas Psicológicas – PROPPSI

O programa de Práticas Psicológicas – PROPPSI foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Carmem Virgínia Moraes da Silva, por meio do edital
e tinha como objetivo nortear projetos, serviços e ações diversas que serão prestados à
Comunidade interna e externa. O programa visou fortalecer uma das principais
diretrizes de uma instituição pública de ensino que é a indissociabilidade entre o ensino,
a pesquisa e a extensão, a partir do fortalecimento das ações que dizem respeito ao
serviço de Psicologia.

E-mail: ccpsi@uesb.edu.br

Religião, Repressão e Resistência na Formação Social e Política do Brasil

O evento “Religião, Repressão e Resistência na Formação Social E Política do Brasil’
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Ruy Hermann
Araújo Medeiros, por meio do edital e tinha como objetivo discutir e analisar resultados
de pesquisas relacionadas aos momentos de opressão, repressão e resistências que
ocorreram no Brasil e na América Latina, envolvendo, especialmente, a Igreja Católica
nas suas expressões: evangelização, doutrina, catequese e educação, desde o século
XVI, até a contemporaneidade. Também tinha como objetivo discutir as contradições
existentes no Estado, na Igreja e na Educação Brasileira, bem como as distopias que
tracejam o processo histórico brasileiro e formalizam as tendências negativas do
passado e do presente, originando conflitos em tempos de barbárie.

E-mail: dcsa@ues.edu.br

Rodas de conversa: em debate a violência sexual contra crianças e adolescentes

O evento “Rodas de conversa: em debate a violência sexual contra crianças e
adolescentes” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Luciana rocha prado, por meio do edital e tinha como objetivo realizar a Roda de
Conversa lúdica e informal, que tem sido um importante instrumento educativo e
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pedagógico para debater com crianças e adolescentes e outros públicos a temática da
violência sexual.

E-mail: ndca@uesb.edu.br

Violência na Escola: desafio do nosso século

O evento “Violência na Escola: desafio do nosso século” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Luanda Naiade Oliveira da Silva, por meio do edital e
tinha como objetivo levar para o âmbito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
uma discussão de extrema relevância no tocante aos processos de violência existentes na
sociedade, e em especial na escola. Um debate que correlaciona-se diretamente às
existências dos discentes das licenciaturas, bem como profissionais já licenciados,
professores e gestores da rede pública de ensino do município de Jequié.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Vivência: a universidade para fora - Edição 1 Pintadas

O projeto “Vivência: a universidade para fora - Edição 1 Pintadas” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Rosicleide Nascimento Silva, por meio do
edital e tinha como objetivo construir uma cultura sobre as múltiplas faces da
universidade, questionando o seu papel social e de atuação frente a determinadas
questões como é o caso da Economia solidária, e o processo de desenvolvimento e
fortalecimento de Incubadoras Sociais.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br

XV Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira

O evento “XV Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Maria Vitória da Silva, por meio do edital e
tinha como objetivos estudar os discursos entre diferentes grupos étnicos; promover
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discussões que propicie reflexões; propiciar possibilidades de reflexões acerca das
novas formas de opressões – racismo, sexismo, xenofobia, etc.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br

2° Ciclo de Debates em desenvolvimento, sociedade e mercado de trabalho

O evento “2° Ciclo de Debates em desenvolvimento, sociedade e mercado de trabalho”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação Marcus A.T.Soares
tinha como objetivo discutir e aprofundar a compreensão acerca da contra reforma
trabalhista e outras políticas que levam à desestruturação do mercado de trabalho.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Aspectos Jurídicos e Psicossociais do Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescente

O curso “Aspectos Jurídicos e Psicossociais do Enfrentamento à Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescente” realizado no campus de Vitória da conquista com a
coordenação de Carlos Alberto Maciel Publio tinha como objetivo, abordar sobre os
aspectos jurídicos relevantes relacionados aos Crimes Contra a Dignidade Sexual de
Crianças e Adolescentes, como também irá tratar sobre as nuances psicossociais
atinentes ao fenômeno da violência sexual.

E-mail: ndca@uesb.edu.br

Diálogos para o desenvolvimento sustentável do Território de Identidade Sudoeste
Baiano

O evento “Diálogos para o desenvolvimento sustentável do Território de Identidade
Sudoeste Baiano” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo tinha como objetivo, contribuir para o
fortalecimento dos diálogos entre os municípios integrantes do Território de Identidade
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Sudoeste Baiano (TISB) e para a discussão e formulação de medidas de enfrentamento
das disparidades e alcance do desenvolvimento. Pretendia estimular a discussão e a
proposição de ações práticas, através da realização de um ciclo de debates que envolva
todas as entidades do Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável
(CODETER/TISB) - em especial as Câmaras Temáticas de Cultura, Inclusão Produtiva,
Juventude e Mulheres - como oportunidade de socialização de boas práticas e êxitos.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Jornalismo como Transformação Social

O programa “Jornalismo como Transformação Social” realizado no campus de Vitória
da conquista com a coordenação de Carmen Regina de Oliveira Carvalho tinha como
objetivo incrementar a produção jornalística do site Avoador, produto laboratorial do
curso de Jornalismo por meio a intensificação da cobertura jornalística, que passou de
apenas reportagens para também realizar notícias do cotidiano da cidade de Vitória da
Conquista. Almejava ainda transformar a prática inovadora do site do Avoador em
resultados de pesquisa aplicada que renderão artigos científicos para apresentação em
eventos. Buscava contribuir para uma transformação social via a prática jornalística,
educar sobre fake news e compartilhar com a comunidade científica os resultados
alcançados.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial da UESB -
NEDET/UESB

O projeto “Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial da UESB -
NEDET/UESB” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo e tinha como objetivo assessorar, de forma
técnica, o Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável do Sudoeste Baiano
(CODETER/TISB), nos processos de implementação, monitoramento e avaliação de
políticas públicas que visam o desenvolvimento territorial sustentável.
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E-mail: proex@uesb.edu.br

Direito, Justiça e Cidadania

O programa “Direito, Justiça e Cidadania” realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Maiko Ribeiro Mendes tinha como objetivo, realizar palestras,
cursos, atividades, assistência, orientação jurídica e ações sociais voltados para a
prevenção, defesa e disseminação de conhecimentos sobre os direitos dos cidadãos,
sempre buscando a desmistificação de conceitos sobre temas de relevância para o
público atendido. Imbuído deste compromisso realizar atendimentos no âmbito jurídico,
realiza conciliações e mediações para dirimir conflitos, para que haja o restabelecimento
da comunicação entre as partes, responsabilizando-as pela formação de uma nova
relação baseada na mútua compreensão.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Programa Estúdio Popular

O projeto “Programa Estúdio Popular” realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Cláudio Eduardo Félix dos Santos tinha como objetivo um
programa radiofônico que por meio de informes, entrevistas/debates e reflexão de
problemáticas significativas dos direitos sociais e humanos, da formação humana e da
cultura, se apresenta ao debate da produção teórica e prática dos movimentos sociais,
sindicais, de grupos de pesquisa e professores que trabalham com temas variados, tais
como: Conjuntura sócio-política e econômica; Educação; Organização popular; Direito;
Desigualdade de Gênero e Violência contra a Mulher; Juventude; Comunidades
Quilombolas; Soberania Alimentar, Transgênicos e Agrotóxicos; Diversidade e
Identidade de Gênero; Racismo Estrutural; Direitos das Pessoas com Deficiência;
Encarceramento em massa; Questão Indígena; Comissão Nacional da Verdade; Direitos
das Crianças e Adolescentes; Transporte Público; Acesso à Saúde; dentre outros.

E-mail: dfch@uesb.edu.br
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Laço de Família - casamento coletivo

O projeto “Laço de Família - casamento coletivo” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Ellen Fróes Almeida Sena Gomes tinha como objetivo
de mediação comunitária, além de mecanismo de democratização do acesso à Justiça
oferecendo serviços gratuitos, destinados ao atendimento das pessoas de baixa renda e
que enfrentam dificuldade de acesso à Justiça.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Semana de Administração da UESB

O evento “Semana de Administração da UESB” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Maria Madalena Souza dos Anjos Neta tinha como
objetivo discutir os impactos nas relações de trabalho provocadas pela reforma
trabalhista, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB realizou nos dias 16,
17 e 18 de setembro de 2019, no Teatro Glauber Rocha a Semana de Administração da
UESB. Com o tema: Os impactos da Reforma Trabalhista nas relações de trabalho.

E-mail: cadm@uesb.edu.br

VII Semana Jurídica da UESB

O evento “VII Semana Jurídica da UESB” realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Gilson Santiago Macedo Júnior tinha como objetivo por meio do
Centro Acadêmico Ruy Medeiros (CARM), entidade representativa dos estudantes de
Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) apresentar, nesse
projeto, as diretrizes e bases da realização da VII Semana Jurídica, cujo tema é
“Democracia e o abismo: para que servem as Constituições?”.

E-mail: ccdireito@uesb.edu.br

Communication Café
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O projeto “Communication Café” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Clarissa Costa e Silva, por meio do edital e tinha como objetivo criar
oportunidades para que a comunidade acadêmica e externa pratique e/ou desenvolva a
habilidade de expressão oral (speaking) em língua inglesa.

E-mail: dell@uesb.edu.br

ECOA - Espaço de Convivência entre Afásicos e não-afásicos

O projeto “ECOA - Espaço de Convivência entre Afásicos e não-afásicos” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista, com a coordenação de Nirvana Ferraz Santos
Sampaio por meio de edital.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Herdeiros de Sísifo - Conferência de lançamento do Laboratório de Linguagens e
Diversidade Sexual – LALIDIS

O evento “Herdeiros DE Sísifo - Conferência de lançamento do Laboratório de
Linguagens e Diversidade Sexual – LALIDIS foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Marcus Antônio Assis Lima, por meio do edital e
tinha como objetivo realizar conferência de abertura do lançamento do PORTAL
LALIDIS, ambiente virtual do Laboratório de Linguagens e Diversidade Sexual,
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens.
Tema da Conferência: Os herdeiros de Sísifo, a ser proferida pelo Prof. Dr. José Luis
Foureaux de Souza Júnior (UFOP), sobre os desafios e perspectivas das pesquisas na
interface dos Estudos Literários e o Homoerotismo.

E-mail: ppgcel@uesb.edu.br

II Simpósio Sobre Síndrome de Down
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O evento “II Simpósio Sobre Síndrome de Down” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Marian dos Santos Oliveira, por meio do edital e tinha
como objetivo dar continuidade a série de seminários iniciada em 2012 quando ocorreu
o I Seminário Nacional Sobre Síndrome de Down de Vitória da Conquista evento que
foi um marco para a reflexão sobre a síndrome de Down em Vitória da Conquista e
contou com grande público de toda a Bahia.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Inglês para Proficiência - Mestrado e Doutorado

O projeto “Inglês para Proficiência - Mestrado e Doutorado” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Marta Luciana Reis Rocha, por meio de edital.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br

Língua Inglesa: Leitura e Interpretação de Texto

O projeto “Língua Inglesa: Leitura e Interpretação de Texto” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Sueid Fauaze Moreira, por meio do edital e
tinha como objetivo: proporcionar conhecimento básico da estrutura da língua inglesa e
a prática de diversas estratégias de leitura e compreensão de textos. Assim, os
participantes do curso terão a oportunidade de trabalhar com a língua alvo na sua
variante escrita, bem como estarão se familiarizando com as exigências e os diferentes
formatos de provas de proficiência em língua inglesa.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Núcleo Saber Down

O programa “Núcleo Saber Down” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Marian dos Santos Oliveira, por meio do edital, e tinha como
objetivo a melhoria da qualidade de vida da pessoa com síndrome de Down.
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E-mail: dell@uesb.edu.br

Páginas formando leitores

O projeto “Páginas formando leitores” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Marivone Borges de Araújo Batista, por meio do edital e tinha como
objetivo atuar na constituição de novos leitores e mediadores de leitura e na organização
de salas comunitárias de leitura. Buscava-se o envolvimento com a comunidade
organizada, através de associação de moradores, movimentos culturais e religiosos,
além de instituições públicas de ensino. O projeto visava contribuir com a constituição
de leitores desenvolvendo ações de incentivo à leitura como círculos e oficinas de
leituras e contação de histórias.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br

ProCine - Programa de Cinema e Audiovisual da Uesb

O programa “ProCine - Programa de Cinema e Audiovisual da Uesb” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Filipe Brito Gama, por meio de
edital.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Programa de Extensão Engenho de Composição

O “Programa de Extensão Engenho de Composição” foi realizado no campus de Jequié
com a coordenação de Maria Aparecida de Souza, por meio do edital e tinha como
objetivo potencializar, difundir e compartilhar com a sociedade civil e comunidade
acadêmica as produções artísticas, didáticas e acadêmicas sistematizadas e veiculadas
no seio dos Cursos de Licenciatura em Dança e Licenciatura em Teatro da
UESB/Jequié.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br
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Programa de Monitoramento do Aprendizado e de Formação Continuada de
Docentes do Ciclo de Alfabetização do Município de Ribeirão do Largo

O “programa de Monitoramento do Aprendizado e de Formação Continuada de
Docentes do Ciclo de Alfabetização do Município de Ribeirão do Largo” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Ronei Guaresi, por meio do
edital e tinha como objetivo: a) monitorar o conhecimento das correspondências entre
fala e escrita dos estudantes matriculados nas classes de alfabetização da rede municipal
de educação de Ribeirão do Largo e b) preparar o corpo docente do município para a
adoção de boas práticas de ensino no ciclo de alfabetização.

E-mail: ppglinguistica@uesb.edu.br

PROLER - UESB - Campus de Itapetinga

O programa “PROLER - UESB- Campus de Itapetinga” foi realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Maria Helena Sousa Ribeiro, por meio do edital e
tinha como objetivo a formação do leitor-cidadão.

E-mail: prolerit@uesb.edu.br

Retrato Pensado - um programa para a TV UESB

O projeto “Retrato Pensado - um programa para a TV UESB” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Rogério Luiz Silva de Oliveira, por meio
do edital e tinha como objetivo a estruturação, exibição e veiculação, no Sistema Uesb
de Rádio e Televisão Educativas (SURTE), de um programa de TV documental
intitulado "Retrato Pensado", organizado em uma temporada de 10 episódios (com 26
minutos de duração cada), a serem exibidos semanalmente na TV e replicados na
plataforma de vídeos YouTube, em canal a ser criado.

E-mail: dfch@uesb.edu.br
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XXVIII Encontro de Leitura - PROLER/UESB

O evento “XXVIII Encontro de Leitura - PROLER/UESB” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Almiralva Ferraz Gomes, por meio do edital
e tinha como objetivo: dar seguimento ao programa interinstitucional firmado com a
Fundação Biblioteca Nacional FBN, em 1992, para a política de incentivo à leitura no
Brasil.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Práticas integrativas e complementares da saúde - pic's

O curso “Práticas integrativas e complementares da saúde - pic’s” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Luiz Humberto Souza tinha como
objetivo refletir sobre as s práticas integrativas e complementares em saúde
paulatinamente se tornaram uma realidade na saúde pública e privada em todo o país.
Além de capacitar indivíduos nas Práticas Integrativas e Complementares - PIC's,
fortalecendo ações e serviços à saúde pública e privada. O curso tem como base as
diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

Encontro Local da Educação Tutorial (InterPET-Vitória da Conquista)

O evento “Encontro Local da Educação Tutorial (InterPET-Vitória da Conquista)”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Vitor Hugo Santos
Pinto tinha como objetivo fortalecer e aperfeiçoar a educação tutorial, que há muito
tempo é apontada como uma das principais contribuições para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento da educação brasileira. Nesse sentido, o evento pretende estimular o
aprimoramento de um modelo pedagógico cada vez mais importante no meio
acadêmico.

E-mail: prograd@uesb.edu.br
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Sete Cascas - Núcleo de Permacultura da UESB - Programa de Extensão

O programa “Sete Cascas - Núcleo de Permacultura da UESB - Programa de Extensão”
realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Letícia Magalhães Fernandes
tinha como objetivo difundir os conceitos de agroecologia e permacultura no campus.
Além de desenvolver ensino, pesquisa e extensão, através de atividades e intervenções
que despertem o interesse pela criação de uma nova cultura, capaz de apoiar o
desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente
equilibrado.

E-mail: cccbioit@uesb.edu.br

Campus de Vitória da Conquista                               (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:ds2jq@uesb.edu.br

