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Saúde

Engenhação - Engenharia de Alimentos em Ação

O evento “Engenhação - Engenharia de Alimentos em Ação” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Cristiane Patrícia de Oliveira tinha como
objetivo levar informações pertinentes que poderiam contribuir para o conhecimento e
informação da população de Itapetinga bem como despertar na comunidade a
importância de uma instituição pública para a formação dos seus jovens.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Ações educativas sobre o cuidado com animais domésticos e de rua para promoção
da saúde única/Ano II

O programa “Ações educativas sobre o cuidado com animais domésticos e de rua para
promoção da saúde única/Ano II” foi realizada no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Gabriele Marisco tinha como objetivo Saúde única trata da interação
indissociável entre humanos, animais e ambiente, não sendo possível separá-los já que
interagimos com animais. Este programa visava atender as necessidades urgentes de
ações educativas sobre respeito aos animais, conhecimento sobre as doenças e zoonoses
envolvidas.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Biosemana 2019: 20 anos formando Biólogos

O evento “Biosemana 2019: 20 anos formando Biólogos” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Flávia Borges Santos tinha como objetivo
discutir temas relevantes e de interesse para a sociedade, associados à biologia como:
biodiversidade, uso e conservação dos recursos biológicos do semiárido, e também
origem da vida, genética e saúde.
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E-mail: cccbioit@uesb.edubr

Projeto de Extensão: Meliponicultura como ponte entre ensino médio e ensino
superior

O “Projeto de Extensão: Meliponicultura como ponte entre ensino médio e ensino
superior” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Julita Maria Pereira
Borges tinha como objetivo estreitar a distância entre ensino médio e superior utilizando
a meliponicultura como ferramenta.

E-mail: ccfarmjq@uesb.edu.br

Educar para prevenir: uma questão de saúde sexual e reprodutiva

O projeto “Educar para prevenir: uma questão de saúde sexual e reprodutiva” realizado
no campus de Jequié com a coordenação Zulmerinda Meira Oliveira tinha como
objetivo promover estratégias que incentivem e estimulem práticas de ações educativas
na comunidade acadêmica e extra-acadêmica na perspectiva da construção do
conhecimento acerca das questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, de modo a
contribuir uma possível transformação social da temática em questão. Além de
estabelecer parceria com diversos segmentos da sociedade Jequieense no que se refere à
divulgação, incentivo e sensibilização de acadêmicos, profissionais da área de saúde e
demais interessados constituindo assim um projeto de relevância social, vez que o
mesmo pretendia despertar na comunidade acadêmica e extra acadêmica a necessidade e
a importância da construção do conhecimento acerca do planejamento reprodutivo, da
saúde sexual e reprodutiva no cotidiano destes indivíduos.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Escola de Futebol da UESB

O projeto “Escola de Futebol da UESB” realizado no campus de Jequié com a
coordenação de César Pimentel Figuerêdo Primo e tinha como objetivo proporcionar o
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aprendizado consciente e a prática organizada do futebol, dentro dos conceitos técnicos
e táticos oriundos dos estudos e avanços científicos tematizados no processo de
formação acadêmica no interior do curso de licenciatura em Educação Física. Buscava,
em uma ponta, articular o conhecimento tratado no processo de formação do licenciado
com a realidade profissional que se avizinha para o futuro egresso e, em outra ponta,
oferece, à comunidade externa, a oportunidade de vivenciar o aprendizado dos
fundamentos técnicos e táticos do futebol a partir de metodologias inovadoras,
articuladas com os avanços científicos da área.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Exercício Físico para a Saúde da Mulher (PROEM)

O programa “Exercício Físico para a Saúde da Mulher (PROEM)” realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Iane de Paiva Novais tinha como objetivo de oferecer
um programa de exercício físico supervisionado para mulheres na pós-menopausa,
oportunizando a promoção da saúde e o controle de marcadores cardiometabólicos.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Urgências Odontológicas: Abordagem clínica humanizada como desafio na saúde
pública

O projeto “Urgências Odontológicas: Abordagem clínica humanizada como desafio na
saúde pública” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Carlos
Vieira Andrade Junior.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Laboratório de Matemática – LABOMAT

O programa “Laboratório de Matemática - LABOMAT” realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Eridan da Costa Santos Maia tinha como objetivo
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discutir o processo de ensino-aprendizagem proposto atualmente e incentivar o uso de
novas ferramentas educacionais. Através de palestras, seminários, oficinas e minicursos
os docentes e discentes do Ensino Básico, Médio e Superior fizeram reflexões sobre a
Educação Matemática e as relações professor aluno e sala de aula, identificando os
problemas de aprendizagem e expondo as teorias e práticas pedagógicas de abordagem
para tais problemas, configurando, assim, pontos de partida para se construir uma nova
escola.

E-mail: labomat@uesb.edu.br

Oficinas Didático-Experimentais de Química

O curso “Oficinas Didático-Experimentais de Química” realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Fabiany Cruz Gonzaga tinha como objetivo trazer aos
envolvidos a experiência com a aplicação dos conhecimentos teóricos da química e
áreas correlatas com produtos ou atividades do cotidiano das pessoas.

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

V Colóquio de Educação Matemática: formação de professores e práticas
inovadoras

O evento “V Colóquio de Educação Matemática: formação de professores e práticas
inovadoras” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Tânia
Cristina Rocha Silva Gusmão tinha como objetivo discutir, junto à comunidade em
geral, perspectivas de conhecimentos e experiências sobre a situação da formação de
professores e das práticas pedagógicas inovadoras com o olhar no contexto regional,
nacional e internacional, visando proporcionar à reflexão profissional do professor, a
ressignificação do ensino e da aprendizagem, a melhoria, inovação e qualidade da
Matemática ofertada ao cidadão, em especial na região centro-sul do estado da Bahia.
Para isso, o V Colóquio de Educação Matemática da UESB se organizou em torno de
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palestras, mesas redondas e apresentação de comunicações científicas para fortalecer o
diálogo iniciado em Colóquios anteriores entre a comunidade da Educação Básica e o
Ensino Superior.

E-mail:  proex@uesb.edu.br

VI semana de matemática: caminhando com a escola, 20 anos do curso de
matemática

O evento “VI semana de matemática: caminhando com a escola, 20 anos do curso de
matemática” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria
Aparecida Roseane Ramos tinha como objetivo elevar o nível de conhecimento em
Matemática dos professores e alunos das escolas do Ensino Básico, dos estudantes
ingressos na UESB do campus de Vitória da Conquista, bem como proporcionar um
melhor entrosamento e intercâmbio entre os professores da área de Matemática e áreas
afins. Além de promover o reencontro dos nossos ex-alunos na confraternização dos 20
anos do Curso de Licenciatura em Matemática, Campus de Vitória da Conquista.

E-mail: ccmat@uesb.edu.br

Capoeira: arte, cultura, educação e saúde

O projeto “Capoeira: arte, cultura, educação e saúde” foi realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação Wdson Vieira de Oliveira tinha como objetivo difundir a
técnica e a cultura da capoeira na comunidade usando como pano de fundo a arte, a
cultura, a educação e a saúde.

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

Diálogos entre a História Antiga e o Ensino de História
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O curso “Diálogos entre a História Antiga e o Ensino de História” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Alexandre Galvão Carvalho
tinha como objetivo apresentar e problematizar temas de História Antiga, presentes no
currículo escolar da educação básica, a partir das discussões mais recentes no campo
teórico da área de História Antiga e da área de ensino de História e de suas diversas
possibilidades de abordagens em sala de aula. Visava também contribuir para o
desenvolvimento e produção de estratégias didáticas para o ensino da Antiguidade na
Educação Básica, fomentando a construção de conhecimento histórico escolar crítico
por meio da compreensão e valorização à diversidade cultural, com material teórico
atualizado e materiais didáticos adequados.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Dificuldades e transtornos de aprendizagem em matemática: acalculia e discalculia

O projeto “Dificuldades e transtornos de aprendizagem em matemática: acalculia e
discalculia” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Roberta D'Angela Menduni-Bortoloti tinha como objetivo contribuir com a melhoria da
qualidade tanto do ensino quanto da aprendizagem em matemática é o foco deste
projeto extensionista.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Educação do campo e Agricultura familiar: Diálogos da Escola Família Agrícola
de Anagé/ BA

O evento “Educação do campo e Agricultura familiar: Diálogos da Escola Família
Agrícola de Anagé/ BA” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Mateus Costa Santos.

E-mail: ppgeo@uesb.edu.br

Estudos de Psicologia Analítica
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O projeto “Estudos de Psicologia Analítica” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Ana Lucia Castilhano de Araujo tinha como objetivo
criar um estudo sistemático sobre a psicologia de Carl Jung e ajudar a divulgá-la no
meio acadêmico e social.

E-mail: dfch@gmail.com

II Seminário Internacional do Grupo Colabor(Ação): Desafios Contemporâneos no
Contexto da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas

O evento “II Seminário Internacional do Grupo Colabor(Ação): Desafios
Contemporâneos no Contexto da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de José Jackson Reis
dos Santos tinha como objetivo geral: analisar os desafios contemporâneos no contexto
da educação pessoas jovens, adultas e idosas, tomando como referência estudos,
pesquisas e experiências político-pedagógicas realizadas em distintos contextos sociais.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

II Seminário: Poder, Cultura, Povos e Lugares

O evento “II Seminário: Poder, Cultura, Povos e Lugares” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Avanete Pereira Sousa, por meio do edital e
tinha como objetivo congregar pesquisadores que estudam experiências históricas de
poder e de cultura, em suas mais distintas formas e lugares.
E-mail: cch@uesb.edu.br

I Mostra de Práticas Educacionais: Ludicidade no processo formativo de
professores

O evento “I Mostra de Práticas Educacionais: Ludicidade no processo formativo de
professores” foi realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Rita de Cássia
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Souza Nascimento Ferraz tinha como objetivo a promoção de um evento de extensão
que possibilitará o debate, a discussão e a reflexão sobre a formação dos professores na
contemporaneidade, a partir de práticas de intervenção-formação, tendo a ludicidade
como elemento motor no processo formativo docente.

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

Mesa temática: Ideologias e lutas de classe na contemporaneidade

O evento “Mesa temática: Ideologias e lutas de classe na contemporaneidade” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria Aparecida
Silva de Sousa tinha como objetivo discutir um tema de grande relevância tendo em
vista os acontecimentos da conjuntura internacional, marcados pela extensão da crise
capitalista e seus desdobramentos e, mais especificamente, o quadro político,
econômico e social do Brasil nos últimos anos cujo ataque e esfacelamento das
conquistas históricas dos trabalhadores têm sido permanentes. Objetivou também
refletir sobre a crise do capital e as tentativas de sua superação pela classe burguesa,
bem como as formas de resistência e de organização dos trabalhadores na
contemporaneidade.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Pensando o Brasil: história das relações internacionais e da política externa do
Brasil. Segundo Seminário Brasil - África: história e perspectivas

O programa “Pensando o Brasil: história das relações internacionais e da política
externa do Brasil''. Segundo Seminário Brasil - África: história e perspectivas” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Lídia Nunes Cunha
tinha como objetivo proporcionar aos frequentadores do curso uma introdução geral à
história das relações internacionais brasileiras e de sua política externa. Segundo
Seminário Relações Brasil - África: história e perspectivas. O objetivo foi promover o
debate e a troca de informações a respeito do Continente africano e suas relações
históricas com o Brasil.
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E-mail: dh@uesb.edu.br

Reabilitação do transtorno específico da aprendizagem em matemática (team): um
estudo para a educação básica

O projeto “Reabilitação do transtorno específico da aprendizagem em matemática
(team): um estudo para a educação básica” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação Talita neves silva tinha como objetivo contribuir com a
formação de professores sobre a reabilitação do transtorno específico da aprendizagem
em matemática (TEAM).

E-mail:  ppgen@uesb.edu.br

Rodas de conversas socioambientais com o Grupo de Pesquisa Educação
Ambiental e Formação de Professores (GPEA-FP)

O projeto “Rodas de conversas socioambientais com o Grupo de Pesquisa Educação
Ambiental e Formação de Professores (GPEA-FP)” foi realizado no campus de Jequié
com a coordenação de Silvana do Nascimento Silva tinha como objetivo geral promover
a interlocução dos membros do GPEA-FP com convidados/pesquisadores que também
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. Os objetivos específicos buscam democratizar e socializar
os conhecimentos produzidos no campo da EA/EAC; promover reflexões ao público
alvo para uma possível transformação de atitudes, valores e cultura da comunidade em
que faz parte, e fomentar a formação acadêmica e cidadã dos graduandos e membros do
GPEA/FP.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

Trabalho e educação: dos conceitos e categorias fundamentais

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
N° 16.825, de 04.07.2016

O projeto “Trabalho e educação: dos conceitos e categorias fundamentais” foi realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Marcelo Torreão Sá tinha como objetivo
qualificar os participantes como multiplicadores da relação trabalho e educação nas
configurações vigentes de tais categorias no Brasil.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

XIII Colóquio Nacional e VI Colóquio Internacional do Museu Pedagógico

O evento “XIII Colóquio Nacional e VI Colóquio Internacional do Museu Pedagógico”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Lívia Diana
Rocha Magalhães tinha como objetivo a produção coletiva do conhecimento à luz da
História da Educação e das Ciências.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Aprender para Alcançar

O curso “Aprender para Alcançar” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Juliana Silva Guimarães tinha como objetivo apresentar aos
participantes os conteúdos presentes nos concursos, expandindo o conhecimento dos
mesmos acerca da área.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Comunidades de Prática: ressignificando diálogos e saberes

O evento “Comunidades de Prática: ressignificando diálogos e saberes” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação Nadir Blatt tinha como objetivo
reunir docentes, pesquisadores, discentes e representantes de comunidades para discutir
a ressignificação das ações com grupos produtivos populares visando a conciliação de
diálogos e saberes.
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E-mail: ceac.proex@uesb.edu.br

Difusão de tecnologia (Wetlands construídos) para o tratamento e reuso de
efluentes

O projeto “Difusão de tecnologia (Wetlands construídos) para o tratamento e reuso de
efluentes” foi realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Jamillys da
Silva Sá Barreto e o projeto que estava vinculado ao programa de consolidação do Sete
Cascas - Núcleo de Permacultura da UESB tinha como objetivo construir um sistema de
tratamento de efluentes visando o reúso, no campus de Itapetinga da UESB.

E-mail: cceambit@gmail.com
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