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

Educação

3º Seminário Relações Brasil - África: história e perspectivas

O evento “3º Seminário Relações Brasil - África: história e perspectivas” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Lídia Nunes Cunha tinha como
objetivo promover o debate e a troca de informações a respeito do Continente africano e
suas relações históricas com o Brasil.

E-mail: dh@uesb.edu.br

3º Aprender para alcançar

O curso “3º Aprender para alcançar" foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Vitor Hugo Santos Pinto com o objetivo apresentar aos
participantes os conteúdos presentes nos concursos, expandindo o conhecimento dos
mesmos acerca da área. A cientificidade de cada tema será minuciosamente elaborada
pelos profissionais convidados, para que o público presente possa entender de forma
direta e precisa os assuntos que serão abordados.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

A geologia como forma de entender o nosso planeta

O projeto “A geologia como forma de entender o nosso planeta” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Andreai Lima Sanches, por
meio do edital e tinha como objetivo a divulgação da Geologia e Paleontologia para
estudantes de modo geral, mais em especial aqueles que estavam estudando os assuntos
relacionados à Geociências e os que que estavam prestes a ingressar na universidade e
estavam 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.
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E-mail: dcn@uesb.edu.br

A linguística encontra.com

O projeto “A linguística encontra.com” realizado no campus de Vitória da conquista
com a coordenação de Maíra Avelar Miranda tinha como objetivo a socialização e à
divulgação científica de áreas da Linguística que propõem interfaces com outros
campos do saber, tais como: a Etnografia, a Comunicação, as Artes, as Ciências da
Cognição, a Psicanálise, a Literatura, dentre outros.

E-mail: dell@uesb.edu.br

A Magia da Música

O projeto “A Magia da Música” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Edmacy Quirina de Souza tinha como objetivo tornar a música como
um meio de transformação social, contribuindo no desenvolvimento integral do aluno,
estimulando a arte, aprimorando o gosto pela música, colaborando potencialidades no
processo de construção da identidade da criança, estimulando valores sociais.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Antigo Regime em debate: acervos e fontes documentais

O projeto “Antigo Regime em debate: acervos e fontes documentais” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Grayce Mayre Bonfim Souza
tinha como objetivo discutir temáticas referentes ao Antigo Regime por meio de mesas
redondas, palestras, curso, oficinas, ciclos de apresentações de trabalhos monográficos e
participação em colóquios/seminários, no período correspondente aos meses de abril a
dezembro de 2020.

E-mail: dh@uesb.edu.br
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Antigo Regime em debates - Gêneses da modernidade e a formação do mundo
contemporâneo

O projeto “Antigo Regime em debates - Gêneses da modernidade e a formação do
mundo contemporâneo” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Grayce Mayre Bonfim Souza e tinha como objetivo discutir temáticas
referentes ao Antigo Regime colocando em evidência a gênese da modernidade e
formação do mundo contemporâneo por meio de mesas redondas, palestras, ciclos de
apresentações de trabalhos monográficos , ciclo de apresentação do LEDISAR e sessões
temáticas.

E-mail: dh@uesb.edu.br

A pandemia do plágio na escrita científica: como evitar

O evento de ocasião “A pandemia do plágio na escrita científica: como evitar.” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista e tinha como coordenador Márcio dos
Santos Pedreira.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

Aquarismo como recurso didático no ensino de Ciências

O projeto “Aquarismo como recurso didático no ensino de Ciências” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Flávia Borges Santos, por meio
do edital e tinha como objetivo proporcionar aos alunos do Ensino Básico e professores
de Ciências, vivências inovadoras no aprendizado e ensino de vários temas trabalhados
nesta importante disciplina, utilizando o Aquarismo como ferramenta alternativa.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Arte em tempos de Pandemia: a leitura como lazer, cura e companhia
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O evento de ocasião “Arte em tempos de Pandemia: a leitura como lazer, cura e
companhia" foi realizado no campus de Jequié e teve como coordenadora Zilda de
Oliveira Freitas.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

As mulheres na sociedade de classes: gênero, raça, desigualdade e violência

O programa “As mulheres na sociedade de classes: gênero, raça, desigualdade e
violência” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Márcia
Santos Lemos e tinha como objetivo contribuir com as políticas educativas direcionadas
para a prevenção e combate a violência e desigualdade de gênero. E também fomentar o
interesse pela pesquisa e pela qualificação stricto sensu por meio das discussões sobre
teoria, historiografia, fontes e métodos.

E-mail: dh@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 e teve como coordenador Claudinei de Camargo
Santana.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Atividades Colaborativas e Cooperativas na Escola Básica

O projeto “Atividades Colaborativas e Cooperativas na Escola Básica” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Irani Parolin Santana tinha como
objetivo utilizar as Tendências do Ensino de Matemática, tais como a Modelagem e a
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), dentre outras, para problematizar e
desenvolver ações práticas na escola. As ações serão desenvolvidas de maneira
presencial, bem como de forma online, utilizando para tanto um AVA - Ambiente
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Virtual de Aprendizagem.

E-mail: dcet@uesb.eu.br

Atlas Digital Integrado de Anatomia e Histologia Humana

O projeto “Atlas Digital Integrado de Anatomia e Histologia Humana” foi realizada no
campus de Jequié com a coordenação de Ana Paula de Souza Ramos, por meio do edital
e tinha como objetivo a criação do “Atlas Digital Integrado de Anatomia e Histologia
Humana”, uma forma de unificar estas duas áreas do conhecimento, intimamente
relacionadas, mas que normalmente são vistas de forma dissociada pelos discentes.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

Bases conceituais e metodológicas da Educação Interprofissional (EIP): desafios
para as reformulações curriculares
O evento de ocasião “Bases conceituais e metodológicas da Educação Interprofissional
(EIP): desafios para as reformulações curriculares” foi realizada no campus de Jequié
com a coordenação de Carolina Rego Chaves Dias, por meio do edital e tinha como
objetivo

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Boletim Especial #uesbcontraacovid19

O projeto “Boletim Especial #uesbcontraacovid19” realizado no campus de Itapetinga
com a coordenação de Rafael da Costa Ilhéu Fontan tinha como objetivo trazer
informações de maneira educativa e voltada à nossa região.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

BrincaSol: Espaço de formação contínua em Educação Infantil
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O projeto “BrincaSol: Espaço de formação contínua em Educação Infantil” realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação Ana Lúcia Santos Souza tinha como objetivo
visava oportunizar aos professores do CCI Casinha do Sol, professores da Rede
Municipal de Jequié, bem como, aos graduandos da UESB, um espaço de reflexão de
saberes teóricos e práticos do trabalho pedagógico na educação infantil.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Canta Conmigo - aprender espanhol com canções

O programa “Canta Conmigo - aprender espanhol com canções” realizado no campus de
Jequié com a coordenação Fabiana Brandão Silva Amorim tinha como objetivo
conhecer a língua falada pelos nossos vizinhos. E também oferecer/ter acesso à(s)
cultura(s) que acolhem essa língua e são, ao mesmo tempo, influenciadas por ela.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Caravana da Ciência

O projeto “Caravana da Ciência” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Danilo Silva Ruas tinha como objetivo discutir temas de interesse
coletivo, como a origem da vida, conservação das espécies, biodiversidade, genética,
evolução, sustentabilidade do meio ambiente, saúde, utilização e conservação de
recursos ambientais.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

CiberAteliê Brincante: pesquisa formação sobre o brincar livre nos espaços
escolares

O projeto “CiberAteliê Brincante: pesquisa formação sobre o brincar livre nos espaços
escolares” realizado no campus de Jequié com a coordenação de Marilete Calegari
Cardoso e tinha como objetivo de favorecer um espaço formação, via online, acerca de
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saberes ludo-sensível que possibilite a reflexão de conhecimentos teóricos e práticos
sobre o brincar livre e da cultura lúdica da criança no espaço escolar.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Ciclo de formação de jovens pesquisadores em História do Esporte e Lazer

O projeto “Ciclo de formação de jovens pesquisadores em História do Esporte e Lazer”
foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Roberto Gondim Pires, por
meio do edital e tinha como objetivo oferecer aos discentes do curso de licenciatura em
Educação Física e demais interessados, um primeiro contato com as metodologias de
trabalho e investigação no campo da história do esporte e do lazer.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Ciências naturais no território de identidade médio sudoeste da bahia

O projeto “Ciências naturais no território de identidade médio sudoeste da bahia: da
UESB para a escola, da escola para a UESB” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Wesley Amaral Vieira tinha como objetivo promover o interesse dos
estudantes da rede pública estadual de ensino do Território de Identidade Médio
Sudoeste (TIMS) da Bahia pelos cursos da área de Ciências Naturais (Ciências
Biológicas, Física e Química) do campus da UESB em Itapetinga-BA. Neste intuito
serão abordados conceitos, princípios, e práticas agroecológicas, bem como
estabelecidas ligações entre conteúdos da área de ciências naturais com este campo do
conhecimento, materializando assim a relação entre o que se aprende no colégio e a vida
dos alunos das unidades escolares visitadas. Com isso esperava-se contribuir para o
aumento do número de alunas e alunos inscritos para concorrer aos cursos da área de
Ciências Naturais do Campus de Juvino Oliveira, proporcionar inclusão social da
comunidade local pela educação, e promover a cooperação entre a Educação Básica e o
Ensino Superior.

E-mail: dcen@uesb.edu.br
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Condição da saúde mental na pandemia

O evento de ocasião “Condição da saúde mental na pandemia” foi realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Luciano Magno de Almeida Faria.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Conectar(r) a arte-educação para reencantar o ensino de Ciências e Biologia

O projeto “CONECTA(R) a arte-educação para reencantar o ensino de Ciências e
Biologia” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Francisco Antonio Rodrigues Setúval tinha como objetivo provocar debates e
discussões com os docentes e discentes do ensino médio e superior envolvidos no
processo sobre a relação entre temas e conteúdos do ensino de Ciências e Biologia a
partir das suas visões de mundo, realidade, cotidiano e práticas sociais que possibilitem
produções coletivas articuladas a arte-educação.

E-mail:  dcn@uesb.edu.br

Ajuste de Curvas no software GeoGebra

O curso “Ajuste de Curvas no software GeoGebra” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Fernando S. Silva tinha como objetivo a determinação
de parâmetros de uma função, na qual o seu gráfico melhor representa o comportamento
de dados coletados, a obtenção de previsões mais acuradas de modelos matemáticos.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Pedagogia Histórico-Crítica e prática transformadora

O curso “Pedagogia Histórico-Crítica e prática transformadora” realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Marta Loula Dourado Viana tinha como objetivo geral
de estudar as dimensões teóricas e práticas da pedagogia histórico-crítica visando
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assegurar a compreensão da articulação dialética da teoria pedagógica com a prática
docente no desenvolvimento da atividade educacional.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

ECOA - espaço de convivência entre afásicos e não afásicos

O projeto “ECOA - espaço de convivência entre afásicos e não afásicos” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Nirvana Ferrraz Santos Sampaio
tinha como objetivo acompanhamento longitudinal de sujeitos com afasia e/ou
neurodegenerescência, alem de realizar atividades de linguagem relevantes para a
reinserção desses sujeitos na sociedade.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Educação Ambiental e suas Interfaces: Conceitos e Práticas em Educação
Ambiental para o Desenvolvimento de Escolas e Sociedades Sustentáveis

O curso “Educação Ambiental e Suas Interfaces: Conceitos e Práticas em Educação
Ambiental para o Desenvolvimento de Escolas e Sociedades Sustentáveis” realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação Rosilene Ventura de Souza tinha como
objetivo estabelecer um diálogo e troca de experiências em Educação Ambiental para o
desenvolvimento de projetos sustentáveis para as escolas e comunidade do município de
Itapetinga e região.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Educação em saúde e ciências na escola

O programa “Educação em saúde e ciências na escola” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Gabriele Marisco, por meio do edital e tinha
como objetivo colaborar com a educação e saúde nas escolas, através do uso de
estratégias ativas e inovadoras, colocando os alunos como foco central de
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aprendizagem, promovendo melhoria e promoção da saúde com reflexão e
conscientização.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Educação financeira

O projeto “Educação financeira” realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Murilo Silva Santana tinha como objetivo atender a população jequieense, oferecendo
cursos, oficinas e treinamento em educação financeira.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Educação Física em Forma/Ação: Diálogos em tempos de pandemia

O projeto “Educação Física em Forma/Ação: Diálogos em tempos de pandemia” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de César Pimentel Figueirêdo Primo,
por meio do edital e tinha como objetivo uma atividade de conexão remota com a
comunidade de estudantes regularmente matriculados no curso de licenciatura em
Educação Física da UESB, bem como com egressos do curso, que concluíram sua
formação sob a égide do currículo atual e se encarrega de abrir um espaço de interação
com esse perfil identitário, na perspectiva de buscar elementos acadêmicos que auxiliem
o Núcleo Docente Estruturante na processo corrente de reformulação curricular,
resultante do ordenamento legal erigido da RESOLUÇÃO CNE/CES nº 6, de 18 de
dezembro de 2018, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Educação Física.

E-mail: ds1jq@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 Vinicius Apolônio
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Santos Dias tinha como objetivo estimular o aprimoramento de um modelo pedagógico
cada vez mais importante no meio acadêmico. Além de discutir temas importantes sobre
a evolução e manutenção do programa, uma vez que busca compartilhar atividades
acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem
tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Ensino de Ciências Através de Materiais Alternativos e/ou de Baixo

O projeto “Ensino de Ciências Através de Materiais Alternativos e/ou de Baixo” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Luizdarcy de Matos
Castro, por meio do edital e tinha como objetivo a confecção de experimentos com
materiais alternativos que podem ser levados à escola para auxiliar o professor nas
discussões da teoria, tornando os dados experimentais mais significativos com os quais
possa propor ou verificar hipóteses e, preferencialmente fazer previsões sobre
experiências ainda não realizadas.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Entre silêncios, leituras e memórias

O projeto “Entre silêncios, leituras e memórias” realizado no campus de Itapetinga com
a coordenação de Margareth Correia Fagundes Costa tinha como objetivo promover a
expressão, a reconstrução de memórias, bem como criação de novas memórias, pelo
fortalecimento dos laços afetivos e interacionais.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Estrelas e Buracos Negros

O evento de ocasião “Estrelas e Buracos Negros” foi realizado no campus de Itapetinga
e teve como coordenador Roberto Claudino Ferreira.
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E-mail:  dcen@uesb.edu.br

Etnicidades, Educação e Diferenças

O programa “Etnicidades, Educação e Diferenças” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de José Valdir Jesus de Santana tinha como objetivo
suscitar discussões e produção de conhecimento, na relação teoria e prática, sobre
etnicidade, relações étnico-raciais e educação; aprofundar as discussões entre classe,
raça e etnicidade, de forma interseccionada, no sentido de combater as desigualdades
que recaem a homens e mulheres a partir desses marcadores sociais; divulgar e
socializar resultados de pesquisas e intervenções por meio de subprojetos desenvolvidos
por estudantes da Graduação e Pós-Graduação vinculados ao “Grupo de Pesquisa em
Etnicidades, Relações Raciais e Educação” – CNPQ/UESB, além de projetos de
pesquisas e extensão de pesquisadores de outras Universidades baianas; articular as
ações de ensino, pesquisa e extensão como forma de potencializar a produção do
conhecimento, de modo a alargar as relações entre Universidade e Comunidade.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Evolução Para Todos

O projeto “Evolução Para Todos” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Luciana Aguilar Aleixo, por meio do edital e tinha como objetivo
promover o debate interdisciplinar de diferentes temáticas de interesse geral tendo a
Evolução Biológica como eixo norteador. Objetivou também a divulgação de
conhecimento científico por meio de cartilha informativa e material a ser veiculado nas
mídias sociais e na rádio universitária.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Ferramentas que auxiliam na execução das atividades pedagógicas no ensino não
presencial
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O evento de ocasião “Ferramentas que auxiliam na execução das atividades pedagógicas
no ensino não presencial” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Karla Rocha Pithon.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

FiloArte - experimentações e territórios em filosofia e arte

O projeto “FiloArte - experimentações e territórios em filosofia e arte” realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Zamara Araujo dos Santos tinha como objetivo
manter um espaço de reflexão e debate contínuo em torno da Filosofia e da Arte
reunindo alunos, professores, pesquisadores e público em geral. Tal proposição intenta
criar espaços e territórios de sensibilização e experimentação da filosofia e da arte que
possam despertar para as múltiplas formas de conhecimento e aprendizado, propiciando
a produção do pensamento filosófico a partir da arte e da estética em seus variados
territórios de forma a potencializar esses territórios, mobilizar e articular espaços e
fronteiras, situando a Universidade como centro de aglutinação de variadas formas de
expressão e zonas periféricas.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Filosofia, política e sociedade

O evento “Filosofia, política e sociedade" foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Paulo Gilberto Bertoni e tinha como objetivo visa
colocar à Filosofia questões fundamentais do campo da política e também da sociedade.
A atividade visava, em primeiro lugar, a aproximação entre ensino, pesquisa e extensão.
Pretende fomentar um espaço multidisciplinar para a reflexão acerca desses temas e,
ainda, aproximar a universidade da comunidade de Vitória da Conquista e região. A
atividade visava também, em primeiro lugar, a aproximação entre ensino, pesquisa e
extensão. Pretende fomentar um espaço multidisciplinar para a reflexão acerca desses
temas e, ainda, aproximar a universidade da comunidade de Vitória da Conquista e
região.
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E-mail: dfch@uesb.edu.br

Fios de Rebeca

O programa “Fios de Rebeca” realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Silvano da Conceição tinha como objetivo visava desenvolver um conjunto de
atividades, entre oficinas, reuniões, curso e seminário, na tentativa de fomentar a
discussão e a consequente educação para as relações étnico-raciais, pois vivemos numa
sociedade marcada por episódios frequentes de racismo, preconceito e discriminação
racial. Inúmeros estudos apontam que uma das formas mais eficientes de enfrentamento
disso na sociedade é por meio da educação que, por um lado, eleve a auto-estima de
crianças e adolescentes negros e negras e, por outro, ofereça a docentes e gestores a
possibilidade de uma compreensão mais profunda das tensões que emanam de uma
sociedade racializada, como é o caso da sociedade brasileira.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Formação Continuada em Base Nacional Comum Curricular na Educação Básica

O curso foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Nilma
Margarida de Castro Crusoé e tinha como objetivo apresentar a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), na Educação Básica, em escolas estaduais e municipais de Vitória
da Conquista, Bahia.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Grupo de Pesquisa e Extensão em Literatura - GPEL

O projeto “Grupo de Pesquisa e Extensão em Literatura- GPEL” realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Zilda de Oliveira Freitas tinha como objetivo
incentivar a leitura e divulgar a obra de autores brasileiros, sobretudo regionais, a
Literatura de autores infantis e juvenis, além de promover o debate sobre os mesmos
temas supramencionados. Tais atividades visam o fortalecimento da formação de
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leitores e o desenvolvimento do gosto pela leitura, de forma que o projeto venha se
estabelecer como um meio de promoção social e desenvolvimento em Jequié e região.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

I Curso de Farmacologia Básica e Avançada da UESB

O “I Curso de Farmacologia Básica e Avançada da UESB” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Pedro Gabriel Santos Brito, por meio do edital e tinha
como objetivo possibilitar aos discentes de graduação e aos profissionais da área de
saúde o contato com os conteúdos de farmacologia de uma forma diferente, mas não
pouco usual, que é por plataformas remotas, visando facilitar o processo de ensino e
aprendizagem em tempos de pandemia.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

I Encontro Regional de Estudos Organizacionais

O evento “I Encontro Regional de Estudos Organizacionais” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Adller Moreira Chaves tinha como objetivo
proporcionar discussões sobre temáticas multidisciplinares que abrangem as áreas de:
Administração, Economia, Direito, Psicologia, Ciências Sociais, etc. É um pontapé
inicial para uma contextualização dos estudos organizacionais nas mais variadas áreas e
um ambiente de diálogo, visando uma transdisciplinaridade.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

II Encontro de Ciências Naturais e Educação em Saúde: abordando metodologias
inovadoras no Ensino

O evento “II Encontro de Ciências Naturais e Educação em Saúde: abordando
metodologias inovadoras no Ensino” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
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com a coordenação de Gabriele Marisco, por meio do edital e tinha como objetivo a
discussão das estratégias ativas de ensino para as ciências naturais e educação em saúde.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

II Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva - ENEMI

O evento “II Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva - ENEMI” realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação RobertaD'Angela
Menduni-Bortoloti e tinha como objetivo realizar conferência de Abertura, Mesa
Redonda (MR) - Debate entre três especialistas sobre pesquisas e/ou temas específicos
da Educação Matemática Especial e Inclusiva, Mesa de Experiência (ME) - Diálogos
entre três convidados, sobre experiências relacionadas à Educação Matemática e
Educação Especial no contexto inclusivo no ensino superior e escola básica, Roda de
Conversa (RC) - Debate entre convidados e público a partir de relatos de experiência e
pesquisas concluídas submetidas ao evento e Grupo de Discussão (GD) - Discussão
sobre pesquisas, em andamento e submetidas ao evento, relacionadas à Educação
Matemática Especial e Inclusiva.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

III Congresso Internacional & V Congresso Nacional Movimentos Sociais e
Educação

O evento “III Congresso Internacional & V Congresso Nacional Movimentos Sociais e
Educação” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Arlete Ramos dos
Santos tinha como objetivo de promover o encontro com pesquisadores e educadores
para socializar as pesquisas e experiências, bem como aprofundar o debate das
temáticas que se entrecruzam nas relações dos movimentos sociais com a educação.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

III Seminário Integrado de Inclusão
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O evento “III Seminário Integrado de Inclusão" foi realizado no campus de Jequié com
a coordenação de Ana Isabel Reis Nascimento 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: dcb@uesb.edu.br

Indicadores Econômicos - Cesta Básica

O projeto “Indicadores Econômicos - Cesta Básica” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Gildásio Santana Júnior e tinha como objetivo
oferecer à comunidade os serviços de calculadora de preços e atualização de dívidas
com base na variação mensal de preços da Cesta Básica em Vitória da Conquista.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

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 Darci Rodrigues Alves tinha como objetivo
auferir mudanças, ao longo do tempo, no nível de preços de um conjunto fixo de bens e
serviços.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Infância, educação e ludicidade - leituras cinematográficas

O projeto “Infância, educação e ludicidade - leituras cinematográficas" realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação de Maiza de Jesus Santos Alves tinha como
objetivo ampliar o debate, reflexão e contribuir com o processo formativo de docentes,
discentes, crianças e comunidade em geral acerca de temáticas relacionadas à infância,
educação e Ludicidade a partir de leituras fílmicas de obras do cinema nacional e
internacional.
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E-mail: dchel@uesb.edu.br

Instituto GeoGebra da UESB

O programa “Instituto GeoGebra da UESB” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de André Nagamine, por meio do edital e como objetivo
o desenvolvimento de estudos, atividades e produção de material didático-pedagógico
(digital, online e impresso) com o uso do software GeoGebra.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

I Simpósio de Exames Complementares em Cardiologia

O curso “I Simpósio de Exames Complementares em Cardiologia” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Máyra Beatriz Alves Andrade, por meio do
edital e tinha como objetivo minimizar algumas lacunas por vezes deixadas na formação
dos profissionais de saúde, bem como trazer uma visão diferenciada dos assuntos que
foram abordados neste evento.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia – LADIQ

O programa “Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia – LADIQ” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Renê Alexandre Giampedro, por
meio do edital e 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 escola e do desenvolvimento de ações que envolvam os alunos dos níveis
Superior e Básico em projetos que incentivem a Iniciação Científica e Iniciação
Científica Junior.

E-mail: dcet@uesb.edu.br
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Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História - LAPEH

O programa “Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História - LAPEH”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria Cristina
Dantas Pina tinha como objetivo busca estreitar a relação da UESB com os professores
e alunos da educação básica da rede pública de ensino da Bahia, com vistas a contribuir
com sua formação continuada, bem como com a formação inicial dos graduandos do
curso de Licenciatura em História, tendo em vista a consolidação de um consistente
suporte teórico-metodológico, baseado na unidade teoria-prática.

E-mail: dh@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 teve como coordenadora Isnara Pereira
Ivo.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Laboratório de História e Estudos dos Séculos 20/21 - LABHES 20/21

O programa “Laboratório de História e Estudos dos Séculos 20/21 - LABHES 20/21”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Lídia Nunes Cunha
tinha como objetivo proporcionar um espaço de reflexão, leitura e estudos em torno do
tema, sendo assim uma introdução geral a história das relações internacionais brasileiras
e da sua política externa.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Laboratório de Matemática – LABOMAT

O programa “Laboratório de Matemática – LABOMAT” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão, por
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meio do edital e tinha como objetivo ser um espaço de produção e uso de meios e
recursos que contribuam para uma melhor compreensão dos objetos matemáticos e de
seu ensino e, que sejam frutos de discussões e reflexões de problemáticas que permeiam
o ensino e a aprendizagem da Matemática.

E-mail: labomat@uesb.edu.br

Laboratório móvel de Ciências Naturais

O projeto “Laboratório móvel de Ciências Naturais” realizado no campus de Jequié com
a coordenação de Ana Cristina Santos Duarte tinha como objetivo promover a
popularização do conhecimento científico e a aprendizagem de Ciências e Biologia.

E-mail: dcb@uesb.edu.br

LABRINC: um espaço para brincar, criar e aprender

O programa “LABRINC: um espaço para brincar, criar e aprender” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Marilete Calegari Cardoso tinha como
objetivo favorecer um espaço formação de saberes ludo-sensível que possibilite a
reflexão de saberes teóricos e práticos sobre o papel do lúdico e da arte na educação.
Intenta de ser um laboratório pedagógico para estudos e construção de jogos,
brinquedos e materiais lúdicos com sucatas, com o desígnio de serem propalados e
trabalhados nas escolas. Propõe, também, proporcionar aos professores e crianças
momentos culturais na escola/ou na universidade com oficinas de construção de
brinquedos, teatro, corpo e movimento e a arte, na qual possibilitam a reflexão acerca da
necessidade e importância da cultura lúdica e da arte para o desenvolvimento integral
dos participantes. Esse projeto será desenvolvido com professores da Rede Municipal
de Jequié, do Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol -UESB/JQ, bem como, aos
estudantes do curso de Pedagogia, de várias áreas e estágio supervisionado da UESB.

E-mail:dchl@uesb.edu.br
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LaGaTT - Laboratório de Garimpo Textual e(m) Trabalho do professor de línguas

O projeto “LaGaTT - Laboratório de Garimpo Textual e(m) Trabalho do professor de
línguas” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Fernanda
de Castro Modi tinha como objetivo: I) Selecionar, classificar e categorizar
coletivamente gêneros textuais diversos vinculados a diferentes semioses que se
mostrem adequados ao trabalho didático para aulas e atividades vinculadas à português
(língua materna e língua de herança) e inglês (língua estrangeira) com vistas à
constituição de um banco público de textos, para, assim: II) construir, a médio e longo
prazo, um banco público e gratuito de textos didatizados (organizado a partir da
classificação de gêneros textuais/discursivos) e disponibilizá-lo online para consulta de
professores de português e inglês e download dos textos/gêneros.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Ledor de Sentidos

O projeto “Ledor de Sentidos” realizado em Vitória da Conquista com a coordenação de
Simone Gonzaga de Souza Reis tinha como objetivo de promover o apoio educacional
nos processos de ensino e aprendizagem, ação afirmativa de garantia de pleno
desenvolvimento, acesso às informações e uma formação profissional de qualidade,
respeitados os interesses dos discentes, os pressupostos de uma Educação Inclusiva e de
uma Psicologia comprometida um graduando que é sujeito ativo, social e histórico da
construção do seu conhecimento, um movimento dialético de transformação com
origens na tríade ensino, pesquisa e extensão.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Leituras da História do Brasil colonial: acervos e fontes documentais em
perspectiva

O projeto “Leituras da História do Brasil colonial: acervos e fontes documentais em
perspectiva” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de

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

Avanete Pereira Sousa tinha como objetivo executar ações e realizar debates relativos a
acervos bibliográficos e fontes documentais sobre a história do Brasil no período
colonial, nomeadamente aqueles digitais ou digitalizados e disponíveis através da
internet.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Lesson Study e Aprendizagem Criativa: metodologia e estratégia ativa de ensino e
aprendizagem

O projeto “Lesson Study e Aprendizagem Criativa: metodologia e estratégia ativa de
ensino e aprendizagem" foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Alice Peres Irigoyen e tinha como objetivo contribuir para a melhoria
da qualidade tanto do ensino quanto da aprendizagem.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Lesson Study: o que é e como implementá-lo

O evento “Lesson Study: o que é e como implementá-lo” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação Roberta D'Angela Menduni-Bortoloti e tinha
como objetivo Contribuir para a melhoria da qualidade tanto do ensino quanto da
aprendizagem em matemática é o foco desta ação na modalidade

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Linguística Cognitiva e as Neurociências: interfaces entre a linguística, a escola, a
clínica e a sociedade

O programa “Linguística Cognitiva e as Neurociências: interfaces entre a linguística, a
escola, a clínica e a sociedade” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Maíra Avelar Miranda tinha como objetivo discutir as aplicações e
implicações desses campos da Linguística no atendimento clínico e no ensino e
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aprendizagem de línguas voltados a crianças e jovens com Síndrome de Down, bem
como a idosos com perda linguística decorrentes Alzheimer e afasia. Assim, o Programa
prevê a realização de intervenções clínicas multidisciplinares às populações minoritárias
supracitadas, bem como a capacitação e o debate teórico-metodológico voltado a
acadêmicos e professores que lidam com essas áreas do conhecimento e esse público de
crianças, jovens e idosos em específico.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Memória do Livro Didático no Brasil: História e Memória

O projeto “Memória do Livro Didático no Brasil: História e Memória” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Luci Mara Bertoni e tinha como
objetivo proporcionar aos atuais e futuros profissionais das licenciaturas, professores e
pesquisadores da pós-graduação, professores e alunos da educação básica, entre outros
interessados o debate acerca do livro didático no Brasil e os reflexos das Políticas
curriculares sobre o seu conteúdo, facultando-lhes o acesso a discussões, palestras,
visitas e acesso ao acervo do livro didático disponível no Centro de Documentação
Albetina Lima Vasconcelos – CEDOC, do Museu Pedagógico (MP).

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Modelagem no Ensino de Matemática: Desenvolvendo atividades inovadoras

O curso “Modelagem no Ensino de Matemática: Desenvolvendo atividades inovadoras”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Adriana Morais
Teixeira e tinha como objetivo promover uma formação continuada para os professores
da Educação Básica com o foco no desenvolvimento de atividades inovadoras que
envolvam o ensino de Função, utilizando a Modelagem e a Tecnologia, e que
contribuam com a melhoria da aprendizagem do estudante.

E-mail: dcet@uesb.edu.br
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Mostra da Geodiversidade do LabGeoc UESB JEQ

O projeto “Mostra da Geodiversidade do LabGeoc UESB JEQ” foi realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Luciano Artemio Leal, por meio do edital e tinha como
objetivo o intuito de atender, não só a comunidade acadêmica da própria Uesb, mas
acompanhar, com qualidade, os visitantes das escolas de ensino médio, fundamental e
pré-escolares. Teve por objetivo principal a organização e sistematização das mostras
permanentes e temporárias da geodiversidade do Laboratório de Geociências da UESB
JEQ.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Mostra Virtual da Geodiversidade do LabGeoc UESB

O projeto “Mostra Virtual da Geodiversidade do LabGeoc UESB” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Luciano Artemio Leal, por meio do edital e
tinha como objetivo atender, não só a comunidade acadêmica da própria Uesb, mas
acompanhar, com qualidade, os visitantes das escolas de ensino médio, fundamental e
pré-escolares. Tinha por objetivo principal a organização e sistematização das mostras
permanentes e temporárias da geodiversidade do Laboratório de Geociências da UESB
JEQ, agora de forma virtual.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Múltiplas Percepções sobre o Ensino Superior

O projeto “Múltiplas Percepções sobre o Ensino Superior" foi realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Iracema Oliveira Lima e tinha como objetivo
possibilitar uma maior apreensão da dinâmica de funcionamento das atividades
desenvolvidas na universidade.

E-mail: dh@uesb.edu.br
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Museu Pedagógico: temas de nosso tempo

O programa “Museu Pedagógico: temas de nosso tempo” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação José Rubens Mascarenhas de almeida tinha
como objetivo dar continuidade, de forma remota, às atividades propostas no Programa

de Extensão "Museu Pedagógico: a educação e as ciências no centro-sul da Bahia",
submetido ao Edital 11/2020.

E-mail: dh@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”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de José Rubens
Mascarenhas de Almeida tinha como objetivo facultar a pesquisa histórico-documental
e o acesso público ao seu acervo bibliográfico e documental. Fortalecer as ações
extensionistas de seus grupos de estudos e pesquisas. Incentivar os estudos da história
da educação e da memória das ciências local e regional, sem dissociá-las dos processos
nacionais e internacionais. Interagir com a comunidade educacional e com a sociedade
em geral, por meio de eventos, exposições temáticas etc.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Na trilha da Evolução

O curso “Na trilha da Evolução” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Luciana Aguilar Aleixo, por meio do edital e tinha como objetivo
promover o envolvimento dos estudantes matriculados na construção de postagens,
mesas-redondas, entrevistas e rodas de conversa, contribuindo para sua formação e para
a divulgação das ciências biológicas tendo a Evolução como eixo norteador. Além de
estimular a interação e colaboração dos discentes e da professora no ERE, desafios da
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educação online, o curso também contribuiu para a popularização da ciência,
estimulando estudantes da educação básica, professores e outros estudantes de
graduação a interagir com a equipe executora, abordando temas importantes de maneira
dinâmica e estimulante.

E-mail:  dcn@uesb.edu.br

O ensino não presencial - reorganização dos ambientes para a aprendizagem

O evento de ocasião “O ensino não presencial - reorganização dos ambientes para a
aprendizagem” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Karla Rocha
Pithon.

E-mail:  ds1jq@uesb.edu.br

O livro didático de matemática e a implementação da bncc: possibilidades e
desafios

O projeto “O livro didático de matemática e a implementação da bncc: possibilidades e
desafios” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Fernando S. Silva, por meio do edital, tinha como objetivo discutir e refletir sobre
estratégias de ensino da Matemática, especialmente descrever e analisar as possíveis
dificuldades e desafios enfrentados pelos professores de Matemática em relação a
implementação da Base Nacional Comum Curricular de Matemática.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Origem e Evolução do Universo

O evento de ocasião “Origem e Evolução do Universo” foi realizado no campus de
Itapetinga e teve como coordenador Roberto Claudino Ferreira.

E-mail:  dcen@uesb.edu.br
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Otimizando a descrição das referências bibliográficas em textos científicos: uso do
Mendeley

O evento de ocasião “Otimizando a descrição das referências bibliográficas em textos
científicos: uso do Mendeley” foi realizado em Vitória da Conquista com a coordenação
de Márcio dos Santos Pedreira.

Email: dfz@uesb.edu.br

História da Astronomia

O evento de ocasião “História da Astronomia” foi realizado no campus de Itapetinga e
teve como coordenador Roberto Claudino Ferreira.

E-mail:  dcen@uesb.edu.br

Planetas e Satélites Naturais numa proposta transdisciplinar

O evento de ocasião “Planetas e Satélites Naturais numa proposta transdisciplinar” foi
realizado no campus de Itapetinga e teve como coordenador Roberto Claudino Ferreira.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Sistema Solar numa proposta transdisciplinar

O evento de ocasião “Sistema Solar numa proposta transdisciplinar” foi realizado no
campus de Itapetinga e teve como coordenador Roberto Claudino Ferreira.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Pedagogias Críticas no Brasil; Trajetórias e Embates
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O evento “Pedagogias Críticas no Brasil; Trajetórias e Embates” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Cláudio Eduardo Félix dos Santos
dialogar com o público acerca da história da educação brasileira.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Pedalar na Cidade

O projeto “Pedalar na Cidade” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Wagner Duarte José tinha como objetivo problematizar o ato de pedalar
na cidade, considerando que bicicleta não é apenas um meio de transporte,
entretenimento ou material esportivo, mas sim um equipamento científico-tecnológico
essencial para a educação como prática da liberdade.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Perfil Cognitivo de Escolares com Indícios de Discalculia

O curso “Perfil Cognitivo de Escolares com Indícios de Discalculia” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Talita Neves Silva tinha como
objetivo proporcionar aos partícipes o conhecimento sobre os aspectos subjacentes que
envolve o transtorno de aprendizagem, contribuindo para o processo
ensino-aprendizagem e instigando-os caminhos que norteiam a intervenção e a
identificação da discalculia.

E-mail: ppg@uesb.edu.br

Plano Municipal de Educação: monitoramento, avaliação e participação social em
Itapetinga/BA

O curso “Plano Municipal de Educação: monitoramento, avaliação e participação social
em Itapetinga/BA” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Fábio Viana Santos tinha como objetivo oferecer formação acerca do Monitoramento e
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Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), de modo a qualificar a participação
social nesse processo, repercutindo, assim, na execução das políticas educacionais no
município de Itapetinga/BA.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Popularizando a ciência

O projeto “Popularizando a ciência” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Gabriele Marisco, por meio do edital e tinha como objetivo
colaborar com a educação e saúde para toda a comunidade, através da divulgação do
conhecimento científico e utilizando uma linguagem acessível e de fácil entendimento
para abordar ciências, saúde e assuntos do cotidiano

E-mail:  dcn@uesb.edu.br

PRAJÁ - Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos

O projeto “PRAJÁ - Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos” realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação de Kergilêda Ambrósio de Oliveira Mateus e
tinha como objetivo contribuir com jovens e adultos da comunidade no processo de
aquisição da leitura e da escrita, possibilitando maior inserção desses sujeitos no
contexto social, político e cultural onde vivem, bem como, promover ações de ensino e
aprendizagem que possibilitem jovens e adultos a adquirirem conhecimentos sobre a
leitura e a escrita, superando suas condições de analfabetismo.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Processos de avaliação de aprendizagem no contexto do ensino não presencial
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O evento de ocasião “Processos de avaliação de aprendizagem no contexto do ensino
não presencial” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Luciano
Magno de Almeida Faria.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

PROCIEMA - Programa de Ensino em Ciências e Matemática

O programa “PROCIEMA - Programa de Ensino em Ciências e Matemática” realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Roberta D’Angela
Menduni-bortoloti tinha como objetivo visava estabelecer parcerias entre os setores da
própria Universidade e também com a Comunidade, por meio de ações colaborativas.
Estamos nos pautando em dois princípios: 1) Universidade e Escolas trabalhando juntas;
2) Trabalho em regime de colaboração. Esses princípios norteiam nossas ações de
intercâmbio entre saberes.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Programa de Educação Matemática de Jovens e Adultos

O evento “Programa de Educação Matemática de Jovens e Adultos” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Jonson Ney Dias da Silva, por
meio do edital e tinha como objetivo desenvolver ações concretas para articular o
ensino, a pesquisa e a extensão no contexto do ensino e aprendizagem da Matemática na
Educação Jovens e Adultos (EJA), a partir da perspectiva freireana.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Programa de Ensino de Ciências e Matemática - PROCIEMA

O curso “Programa de Ensino de Ciências e Matemática - PROCIEMA” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Roberta D'Angela
Menduni-Bortoloti e tinha como objetivo estabelecer parcerias entre os setores da
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própria Universidade e também com a Comunidade, por meio de ações colaborativas.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Programa de estimulação da consciência fonológica na pré-escola e no ciclo de
alfabetização da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista

O projeto “Programa de estimulação da consciência fonológica na pré-escola e no ciclo
de alfabetização da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista” realizada no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Claudionor Alves da Silva e
tinha como objetivo assessorar instituições de ensino da rede municipal de Vitória da
Conquista para a área pedagógica, da educação pré-escolar e do ciclo de alfabetização,
no sentido de subsidiar e elaborar práticas pedagógicas para o efetivo aprendizado da
leitura e do sistema de escrita alfabético.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Rádio viagem literária

O evento “Rádio viagem literária” realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Marcia de Couto tinha como objetivo a apresentação de 4 programas semanais, 2 de
poesia, nas terças-feiras e 2 de histórias infantojuvenis, às quintas-feiras, nos horários de
12h00 à 15h00, com 10min para cada programa.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Estação da Leitura - ESTALE

O programa “Estação da Leitura - ESTALE” realizado no campus de Jequié com a
coordenação Zilda de Oliveira Freitas tinha como objetivo finalidade de incentivar e
divulgar a Cultura regional, a Leitura e a escrita nas escolas, a Literatura de autores
infantis e juvenis, além de promover o debate sobre os mesmos temas
supramencionados. Sendo assim, buscamos colaborar para a formação de novos leitores,
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despertar e manter o gosto pela leitura com lazer, de forma a se estabelecer como um
meio de promoção social e desenvolvimento na região do Médio Rio de Contas.

E-mail: dchl@uesb.edu.br

Programa Formação de Educadores do Campo - Formacampo

O programa “Formação de Educadores do Campo - Formacampo” realizado no campus
de Itapetinga com a coordenação de Arlete Ramos dos Santos e tinha como objetivo
realizar atividades de extensão, por meio da formação continuada dos profissionais que
atuam na educação do campo, em escolas dos municípios dos territórios de identidade
situados na área de abrangência da UESB e adjacente.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Projeto de Extensão “Avaliação Psicológica para a comunidade: Psicodiagnóstico
infantil”

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

E-mail: dfch@uesb.edu.br

PROLER - UESB

O programa “PROLER - UESB” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação
de Daisy Loraine Moraes de Assis tinha como objetivo a concepção de leitura seja
revista nas práticas pedagógicas da escola, a fim de se tornar uma ação continuada,
autônoma, passando a fazer parte do cotidiano das pessoas.
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E-mail: dchel@uesb.edu.br

PROLER - UESB

O programa “PROLER - UESB” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Edgard Larry Andrade Soares tinha como objetivo a concepção de
leitura seja revista nas práticas pedagógicas da escola, a fim de se tornar uma ação
continuada, autônoma, passando a fazer parte do cotidiano das pessoas.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Redação Científica: do Projeto à Publicação

O curso “Redação Científica: do Projeto à Publicação” realizado no campus de Jequié
com a coordenação de Ana Cristina Santos diante das atribuições apresentadas na
Instrução Normativa 01/2018 presente nos Procedimentos de Homologação de Projetos
de Extensão – PROREC, promulgada pelo Ministério da Educação, é contatado como
um dos principais objetivos dos projetos de extensão a solução problemáticas existentes
na sociedade contemporânea, envolvendo ações para a conscientização,
problematização, capacitação, difusão de informação, tecnologia, cultura, entre outras
questões envolventes aos aspectos sócio-politico-culturais.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Revista científica digital de microbiologia para crianças

O projeto “Revista científica digital de microbiologia para crianças” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Roberta Maria Santos Ornellas,
por meio do edital e tinha como objetivo contextualizar o conhecimento científico da
microbiologia com abordagens atualizadas e interdisciplinares de questões envolvendo
situações cotidianas das crianças.

E-mail: dcn@uesb.edu.br
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Roda de Conversa Educação do/no Campo: O que diz a BNCC?

O evento “Roda de Conversa Educação do/no Campo: O que diz a BNCC?” realizado
no campus de Itapetinga com a coordenação de Rafaela Almeida dos Santos Porto tinha
como objetivo estabelecer as discussões e reflexões a respeito da elaboração e execução
da BNCC, tal como se dá a efetivação das Políticas Públicas para a EC no documento.
Desta forma, buscou refletir sobre a (não)contribuição da BNCC para o fomento de
Políticas Públicas para a EC que auxiliem na qualidade e melhoria desta oferta.

E-mail:  dchel@uesb.edu.br

Seminário: BNCC e Currículo Bahia em debate

O evento “Seminário: BNCC e Currículo Bahia em debate” realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Silvana do Nascimento Silva tinha como objetivo visava
realizar nas escolas parceiras do interior baiano (Jequié, Ipiaú, Maracás e Itiruçu)
seminários sobre o tema em questão. Nesse processo, abre-se laços colaborativos entre
UESB-escolas baianas em prol do oferecimento de uma educação pública de qualidade,
em que os sujeitos histórico-sociais envolvidos, são postos a refletirem sobre suas
práticas pedagógicas em termos de seleção de competências, metodologias ativas e
avaliação formativa.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Seminários em Química

O evento “Seminários em Química” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Joelia Martins Barros, por meio do edital e tinha como objetivo ser um
projeto destinado aos discentes da graduação e pós-graduação em Química, onde os
mesmos puderam desenvolver o senso crítico e o conhecimento científico através da
apresentação de seminários , buscando popularizar a Química e sugerir meios para um
melhor processo de ensino aprendizagem desta.
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E-mail: dct@uesb.edu.br

SolinEnglish and Other Languages - Series of Lectures and Roundtables in FL
Teaching and Learning

O evento “SolinEnglish and Other Languages - Series of Lectures and Roundtables in
FL Teaching and Learning” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Diógenes Cândido de Lima e tinha como objetivo contribuir para o
fortalecimento do ensino e da aprendizagem das línguas estrangeiras representadas nos
currículos dos cursos da UESB (inglês, francês, espanhol e Libras) em prol do exercício
do pensamento crítico, reflexivo, ético e criativo da comunidade interna e externa da
Instituição.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Tecnologia do Arduino Aplicada ao Ensino de Física

O evento “Tecnologia do Arduino Aplicada ao Ensino de Física” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Sandra Cristina Ramos, por
meio do edital e tinha como objetivo tratar da aplicação de alguns experimentos
relevantes em Física que abrangeram experimentos de Mecânica, óptica, Eletricidade e
Magnetismo, oscilações e ondas e Termodinâmica. As atividades desenvolvidas foram
aplicadas às Escolas de Ensino Médio do Município de Vitória da Conquista.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Uma Proposta Educativa para o Museu Regional

O projeto “Uma Proposta Educativa para o Museu Regional” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação Saulo Souza Silva tinha como objetivo atender
as demandas da sociedade por conhecimentos múltiplos relacionados à história local,
especialmente de professores e estudantes da educação básica e dos ensinos técnico e
superior das redes pública e privada e demais grupos organizados que frequentam o
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museu. E também oferecer suporte às pessoas que realizam pesquisas na Biblioteca
Heleusa Figueira Câmara e realizar as ações necessárias para organizar e conservar o
acervo bibliográfico do museu.

E-mail: proex@uesb.edu.br

VI Ciclo de Seminários de Física em Itapetinga

O projeto “VI Ciclo de Seminários de Física em Itapetinga” foi realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Ronaldo Thibes e tinha como objetivo trazer
pesquisadores de diferentes áreas relacionadas à física de maneira geral, tais como física
teórica, física experimental, física computacional, física matemática, ensino de física,
educação básica, química, matemática, engenharias e outras para o campus de Itapetinga
UESB.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

V Semana de Letras - Ciência, Arte e Ensino

O evento “V Semana de Letras - Ciência, Arte e Ensino” realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Fernando Gonçalves de Souza Neto tinha com
objetivo aumentar a investigação científica, que, nos últimos anos, vem adquirindo
forças, criando assim a oportunidade de um aprofundamento de conhecimento
acadêmico bem como gerar ou dar continuidade em várias linhas de pesquisas nos
campos da linguística, literatura e em línguas estrangeiras, além da abordagem
educacional da linguagem.

Email: dell@uesb.edu.br

Webinários Freireanos: a transformação do inédito em viável nos tempos de
isolamento social

O evento “Webinários Freireanos: a transformação do inédito em viável nos tempos de
isolamento social” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Kamilla
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Nunes Fonseca Reis promover diálogos reflexivos sobre como propostas de educação
freireana estão sendo pensadas e desenvolvidas em diferentes regiões do Brasil, uma
vez que tal momento de isolamento social possibilita, também, um espaço para repensar
as contradições sociais que perpassam a atualidade, aspecto marcante da pedagogia
freireana.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

X Encontro Estadual de História da ANPUH Bahia

O evento “X Encontro Estadual de História da ANPUH Bahia" foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Cleide de Lima Chaves e tinha como
objetivo proporcionar a divulgação de trabalhos e o debate especializado e qualificado
dos temas. O tema principal do encontro aborda a importância do conhecimento
histórico, promovendo mesa-redondas com especialistas de outras áreas de
conhecimento sobre o diálogo que elas estabelecem com o conhecimento histórico.
Além disso, o evento promove mini-cursos e oficinas de formação para estudantes e
professores de História que abordem o contato com outras linguagens científicas.

E-mail: dh@uesb.edu.br

XI Semana de Contabilidade do Sudoeste da Bahia

O projeto “I Encontro Regional de Estudos Organizacionais” realizado no campus de
Vitória da conquista com a coordenação de Manoel Antonio Oliveira Araújo tinha como
objetivo reunir a comunidade acadêmico-profissional-contábil para debater os rumos
dessa área de conhecimento, as Ciências Contábeis, na região Sudoeste da Bahia.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

XIX Encontro de Leitura - PROLER/UESB
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O evento “XIX Encontro de Leitura - PROLER/UESB” realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Edgard Larry Andrade Soares tinha como objetivo
sugerir que a concepção de leitura seja revista nas práticas pedagógicas da escola, a fim
de se tornar uma ação continuada, autônoma, passando a fazer parte do cotidiano das
pessoas.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

XIX Semana de Economia

O evento “XIX Semana de Economia” realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Iago Santos Aguiar tinha como objetivo ampliar os
conhecimentos do nosso corpo discente e docente promovendo um debate acerca da
teoria macroeconômica que vem sendo questionada desde a crise de 2008. E também
pretendia fazer um retrospecto da teoria macroeconômica e das experiências enfrentadas
pelos países nos últimos anos, juntamente com a comunidade acadêmica, a sociedade
civil organizada, movimentos sociais e, também, com pesquisadores nacionais que se
debruçam sobre o tema.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

XXII encontro regional de leitura

O evento “XXII encontro regional de leitura” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Daisy Laraine Moraes de Assis tinha como objetivo sugerir que a
concepção de leitura seja revista nas práticas pedagógicas da escola, a fim de se tornar
uma ação continuada, autônoma, passando a fazer parte do cotidiano das pessoas.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Memórias do Saber: narrativas, discursos e arte-educação na melhor idade
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O projeto “Memórias do Saber: narrativas, discursos e arte-educação na melhor idade”
realizado no campus de Itapetinga com a coordenação Luciano Lima Souza tinha como
objetivo promover o bem estar da pessoa idosa e seu desenvolvimento integral por
intermédio de encontros semanais com atividades sócio-interativas de Arte-Educação,
envolvendo ludicamente a confecção de artesanatos diversos e produção de narrativas
orais e discursos, respaldados na Memória Coletiva do grupo da terceira idade,
participante das ações do projeto, visando a culminância das ações com a Mostra de
Arte-Educação da Melhor Idade no município de Itapetinga-BA.

Email: dchel@uesb.edu.br

Observatório de Docência e Diversidade - OBSERVA

O programa “Observatório de Docência e Diversidade - OBSERVA” realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação de Lúcia Gracia Ferreira Trindade tinha como
objetivo promover possibilidades formativas concernente à docência e diversidade,
diagnosticando quali e quantitativamente resultados de projetos, ações e práticas sociais,
para a busca de soluções para questões do mundo contemporâneo, aproximando
universidade e comunidade. Pautada numa metodologia com elementos variados, busca
fomentar o debate, a discussão e a reflexão sobre a docência e a diversidade na
contemporaneidade.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Paleociência na Escola: Itinerância e Aprendizagem

O projeto “Paleociência na Escola: Itinerância e Aprendizagem” realizado no campus de
Jequié com 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: dcbjq@uesb.edu.br
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Encontro da Juventude Quilombola do Território Sudoeste Baiano

O evento “Encontro da Juventude Quilombola do Território Sudoeste Baiano” realizado
no campus de Vitória da conquista com a coordenação de Ana Clara Vieira Santos tinha
como objetivo promover discussões entre os jovens, por meio de mecanismos como
rodas de conversa, mesa redonda e apresentações culturais, que permitirão a exposição
das experiências vividas por cada um deles. Além da abordagem de questões
educacionais e políticas, vistas sob duas óticas distintas, a do jovem quilombola já
inserido na universidade e a do que se encontra no meio rural.

Email: dfz@uesb.edu.br

I Seminário de Educação do Campo: Uma análise no território Velho Chico

O evento “I Seminário de Educação do Campo: Uma análise no território Velho Chico”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Cláudia Batista da
Silva tinha como objetivo proporcionar espaços de discussões, divulgação de
conhecimento e de produções acadêmicas.

E-mail: proex@uesb.edu.br
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