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Trabalho

CarBahia - II Encontro da Carne na Bahia

O evento “CarBahia - II Encontro da Carne na Bahia” realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Cristiane Leal dos Santos Cruz tinha como objetivo
colocar em debate as perspectivas da produção e comercialização de carnes no estado da
Bahia, na expectativa de reunir criadores, profissionais, estudantes, empresas,
pesquisadores e pessoas interessadas no assunto abordado, visando apoiar o
desenvolvimento da atividade no Estado.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Cuidado fisioterapêutico: funcionalidade e qualidade de vida de idosos com
doenças reumáticas assistidos no NIEFAM

O projeto “Cuidado fisioterapêutico: funcionalidade e qualidade de vida de idosos com
doenças reumáticas assistidos no NIEFAM” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Tatiane Dias Casimiro Valença tinha como proposta:
cuidados fisioterapêuticos foram destinados para pessoas idosas participantes do
NIEFAM e cadastradas em Unidades de Saúde da Família do Município de Jequié- BA
com diagnóstico de doenças reumáticas.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Lesões Orofaciais: prevenção e promoção de saúde oral

O projeto “lesões Orofaciais: prevenção e promoção de saúde oral” realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Bráulio Carneiro Júnior e tinha como objetivo
melhorar as condições de saúde oral dos indivíduos de Jequié e cidades vizinhas,
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promovendo ações odontológicas pelos discentes e docentes do curso de Odontologia da
UESB de diagnóstico, tratamento e preservação de lesões orofaciais no Módulo de
Odontologia da UESB, bem como ações de orientação à população quanto a possíveis
doenças que possam acometer a cavidade oral relacionadas ao álcool, tabagismo,
trauma, stress e deficiência nutricional.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

II Perspectivas para a Juventude: Diálogo sobre Formação e Juventude Rural

O evento “II Perspectivas para a Juventude: Diálogo sobre Formação e Juventude
Rural” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Fernanda
Viana de Alcântara, por meio do edital e tinha como objetivo ampliar diálogos plurais e
desenhar ações que contribuam com mudança da realidade.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Museu Pedagógico: a Educação e as Ciências no Centro-Sul da Bahia

O programa “Museu Pedagógico: a Educação e as Ciências no Centro-Sul da Bahia” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Lívia Diana Rocha
Magalhães e tinha como objetivo ampliar o acesso do público acadêmico e da
comunidade aos seus acervos materiais e digitais das escolas extintas da região; ao
acervo do projeto "Columbia University" desenvolvido por Anísio Teixeira, na Bahia,
nos anos de 1950; ao seu acervo de livros didáticos; a sua biblioteca de livros doados e
aos acervos pessoais, sob sua guarda, entre outros. Pretende também continuar
garantindo e incentivando os eventos, exposições fixas e temporárias, discussões e
debates desenvolvidos por seus grupos de estudos, entre os quais: Igreja, Educação e
Ideologia; História, Trabalho e Educação; Estudos Histórico-Crítico em Educação;
Linguagem e Discurso; Ensino e Aprendizagem das Ciências Experimentais e da
Matemática; História e Memória das Reformas Educacionais: Incidências Sobre as
Trajetórias Sociais e Geracionais; Escola, Currículo e Prática Pedagógica; as Múltiplas
Faces dos Estudos sobre Gênero, Infância e Juventude; Gênero, Política, Álcool e
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Drogas; Ideologia e Lutas de Classe; Estado e Política no Brasil Imperial e
Republicano, além de outros grupos colaboradores.

E-mail: museupegadogico@uesb.edu.br

A Gramática das Construções no Sertão da Ressaca

O projeto “A Gramática das Construções no Sertão da Ressaca” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Valéria Viana Sousa, por meio de edital.

E-mail: dell@uesb.edu.br
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