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Tecnologia e Produção

I Simpósio de Acolhimento em Saúde

O evento “I Simpósio de Acolhimento em Saúde” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Thiago Cidreira dos Santos Gomes tinha como
objetivo fomentar discussões sobre como garantir o acolhimento integral em saúde para
os grupos da população priorizados, assim como sobre de que forma torná-lo efetivo.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Núcleo de estudo, pesquisa e extensão em aleitamento materno

O programa “Núcleo de estudo, pesquisa e extensão em aleitamento materno” realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Marizete Argolo Teixeira tinha como
objetivo promover, proteger e apoiar o aleitamento materno na comunidade jequieense e
região, através da promoção de ações educativas e assistenciais. Além de promover
cuidados às gestantes, puérperas e seus familiares (acompanhamento em unidades
hospitalares, básicas de saúde e domiciliar), por meio da participação de docentes e
discentes dos cursos da área de saúde.

E-mail:  ds2jq@uesb.edu.br

Seguimento Farmacoterapêutico e Reconciliação Medicamentosa em Pacientes
Internados no Hospital Geral Prado Valadares

O projeto “Seguimento Farmacoterapêutico e Reconciliação Medicamentosa em
Pacientes Internados no Hospital Geral Prado Valadares” realizado no campus de Jequié
com a coordenação de Gildomar Lima Valasques Junior tinha como objetivo estabelecer
um paralelo com a atenção médica e os cuidados de enfermagem. E pretendia-se
contribuir para o fortalecimento da Farmácia Clínica no Hospital Geral Prado Valadares
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(HGPV) de Jequié-Ba, buscando a integração do Serviço de Farmácia do HGPV junto à
equipe multidisciplinar de saúde, que trará benefícios aos membros desta equipe, aos
pacientes internados e aos docentes e discentes do Curso de Farmácia, Enfermagem e
Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), através do
acompanhamento farmacoterapêutico semanal dos pacientes internados nas diversos
setores (Emergência, Unidade de Terapia Intensiva, Clínica Médica e Pediatria).

E-mail: ccfarmjq@uesb.edu.br

Violência contra crianças e adolescentes no município de jequié: a odontologia na
identificação e enfrentamento

O projeto “Violência contra crianças e adolescentes no município de jequié: a
odontologia na identificação e enfrentamento” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Lívia Maria Andrade de Freitas com o objetivo de explorar e discutir
aspectos de todos os tipos de violência no município de Jequié, de forma
multidisciplinar, ao propor ações de diagnóstico da realidade e de conscientizar,
principalmente à comunidade odontológica, a importância do papel do profissional na
identificação e notificação aos órgãos competentes.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

VIII Simpósio de Pesquisa e Extensão em Grupos Colaborativos e Cooperativos /
VIII Jornada de Estudos do GEEM: O trabalho na Escola

O evento “VIII Simpósio de Pesquisa e Extensão em Grupos Colaborativos e
Cooperativos / VIII Jornada de Estudos do GEEM: O trabalho na Escola” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Irani Parolin Santana tinha como
objetivo discutir sob diversos focos o desenvolvimento de pesquisas na área de
educação matemática a partir de grupos cooperativos e colaborativos.
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E-mail:dcet@uesb.edu.br

Feira agroecológica do campo ao campus: Por um consumo político, sustentável e
saudável

O projeto “Feira agroecológica do campo ao campus: Por um consumo político,
sustentável e saudável” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Carlos Maria Perez e tinha como objetivo a realização quinzenal de
feiras agroecológicas no campus universitário da UESB de Jequié em parceria com o
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras rurais sem-terra (MST). Além disso, o
projeto previa a realização de um curso de formação política no Assentamento Carlos
Marighella em Ipiaú cujo objetivo seria a promoção de um espaço de discussão política
e interlocução de saberes que fomente o pensamento crítico e a formação de militantes
comprometidos com as causas sociais.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Seminários do Lhist (2019)

O projeto “Seminários do Lhist (2019)” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Adilson Amorim de Sousa e tinha como objetivo
constituir um espaço de debates sobre objetos, fontes e resultados de pesquisa sobre o
trabalho. Visavam, em primeiro lugar, repercutir e submeter ao debate os resultados das
investigações desenvolvidas no âmbito do Laboratório de História Social do Trabalho
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (LHIST/Uesb) e, complementarmente,
favorecer o debate com outros pesquisadores, vinculados a diferentes áreas de
conhecimento que possam contribuir para a discussão sobre temas relacionados à
História do Trabalho, Sociologia do Trabalho, Psicologia do Trabalho, Direito do
Trabalho etc.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Uma Proposta Educativa para o Museu Regional
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O projeto “Uma Proposta Educativa para o Museu Regional” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Saulo Souza Silva e tinha como objetivo
buscar atender as demandas da sociedade por conhecimentos múltiplos relacionados à
história local, especialmente de professores e estudantes da educação básica e ensino
superior das redes pública e privada e demais grupos organizados que frequentam o
museu. O projeto consistia ainda em oferecer suporte às pessoas que realizam pesquisas
na Biblioteca Heleusa Figueira Câmara.

E-mail: museuregional@uesb.edu.br

VIII Semana Acadêmica de Filosofia

O evento “VIII Semana Acadêmica de Filosofia” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Láira Melo de Oliveira e o curso que tinha como tema
"Filosofia da Diferença: diversidade e questões sociais." é o tema da VIII Semana
Acadêmica do Curso de Filosofia da UESB, teve como objetivo a médio e longo prazo,
se consolidar como espaço acadêmico formal e alternativo à sala de aula, onde os
discentes e docentes do próprio curso e de outras instituições são convidados a debater
resultados e inquietações inerentes aos seus processos de formação. E buscava trazer
para a discussão questões pertinentes ao momento histórico em que estamos
vivenciando na atualidade e tem como foco a oposição entre a identidade e a diferença.

E-mail: filosofia.uesb2010@gmail.com

Indicadores Econômicos: Cesta Básica

O projeto “Indicadores Econômicos: Cesta Básica” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Gildásio Santana Júnior tinha como objetivo realizar a
pesquisa de preços da Cesta Básica mensal (Ração Essencial Mínima), em Vitória da
Conquista, associando a sua importância na renda familiar e desenvolver o software
para cálculo da Cesta Básica, para posterior implantação.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br
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Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista

O programa “Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista” realizado no campus de
Vitória da conquista com a coordenação de Marcelo Santos Amaral tinha como objetivo
realizar a pesquisa de preços, o cálculo e a divulgação dos Indicadores Econômicos:
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA e dos nove os grupos referentes
a Alimentação e Bebidas (IPCA-AB); Habitação (IPCA- HA), Artigos de Residência
(IPCA- AR) e Transportes (IPCA-T), Vestuário (IPCA- V), Saúde e Cuidados Pessoais
(IPCA- SCP), Despesas Pessoais (IPCA- DP), Educação (IPCA- E) e Comunicação
(IPCA- C) concernentes ao município de Vitória da Conquista.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br
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