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Saúde

Ações estratégicas para adoção de comportamentos do estilo de vida mais ativo e
saudável como modalidade terapêutica não-medicamentosa em idosos usuários das
ESF do município de Jequié-BA

O projeto “Ações estratégicas para adoção de comportamentos do estilo de vida mais
ativo e saudável como modalidade terapêutica não-medicamentosa em idosos usuários
das ESF do município de Jequié-BA” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Clarice Alves dos Santos, por meio do edital e tinha como objetivo
oportunizar ações/atividades que fomente a prática de atividade física e a adoção de
comportamentos mais saudáveis no estilo de vida para idosos residentes no município
de Jequié-BA. Para este fim foram desenvolvidas ações com idosos residentes no
município de Jequié cadastrados nas Unidades de Saúde da Família (USF).

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Ações preventivas de melhora/manutenção da saúde funcional e cognitiva de idosos
com baixa condição econômica

O projeto “Ações preventivas de melhora/manutenção da saúde funcional e cognitiva de
idosos com baixa condição econômica” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Saulo Vasconcelos Rocha, por meio do edital e tinha como objetivo
realizar um programa de intervenção destinado manutenção/melhora da capacidade
funcional e cognitiva de idosos residentes em Jequié-BA.

E-mail:ds1jq@uesb.edu.br

Acolhimento Psicológico On-line aos Profissionais da Segurança Público

O projeto “Acolhimento Psicológico On-line aos Profissionais da Segurança Público”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Odilza Lines de
Almeida tinha como objetivo Disponibilizar acolhimento psicológico online aos
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profissionais que integram as instituições de segurança pública durante a ocorrência do
surto do COVID-19.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Aleitamento e hábitos bucais deletérios: consequências na saúde bucal do bebê

O evento de ocasião “Aleitamento e hábitos bucais deletérios: consequências na saúde
bucal do bebê” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Ana Carolina
Del-Sarto Azevedo Maia.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Aula inaugural da liga de diagnóstico oral e maxilofacial da UESB

O evento de ocasião “Aula inaugural da liga de diagnóstico oral e maxilofacial da
UESB” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Maria da Conceição
Andrade de Freitas.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Saúde em Libras

O evento “Saúde em Libras” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Karine Brito Matos Santos, por meio do edital e tinha como objetivo
trazer a discussão sobre as dificuldades encontradas pelo paciente surdo e os desafios do
estabelecimento na verdadeira democratização no atendimento.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Aula inaugural da liga acadêmica de ortodontia e odontopediatria da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia
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O evento “aula inaugural da liga acadêmica de ortodontia e odontopediatria da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Lívia Maria Andrade de Freitas.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Aula Inaugural da Liga Acadêmica de Dentística e Prótese

O evento de ocasião “Aula Inaugural da Liga Acadêmica de Dentística e Prótese” foi
realizada no campus de Jequié com a coordenação de Claudia Fabiana Brazil Pinto.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

A utilização do Reiki e da música como estratégia on-line para enfrentamento do
estresse e medo em tempos de pandemia

O projeto “A utilização do Reiki e da música como estratégia on-line para
enfrentamento do estresse e medo em tempos de pandemia” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Nilton Cesar Nogueira dos Santos, por meio do edital e
tinha como objetivo não apenas conhecer os medos e a ansiedade que podem afetar as
crianças, adolescentes e seus responsáveis durante o atendimento de saúde, mas também
propiciar redução do estresse e estabelecimento de vínculo e acreditação por parte dos
usuários dos serviços de saúde nos diversos processos terapêuticos. Objetivou-se
também desenvolver avaliação das crianças analisando o efeito dessas práticas na
redução do estresse, inicialmente com a utilização da música e depois com aplicação do
reiki à distância. Buscou-se propiciar contato com o núcleo familiar e a comunidade
vinculada à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a melhorias das práticas em
saúde a ela relacionadas e realçando o papel da UESB enquanto agregadora de saberes,
competências e atitudes voltadas para o bem social.

E-mail:  ds1jq@uesb.edu.br

Café Científico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
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O evento de ocasião “Café Científico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia”
foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Livia Maria Andrade de
Freitas.

E-mail:  ds1jq@uesb.edu.br

Centro Odontológico Alvaro Marques-Microcefalia

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

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

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” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Tatiane Dias Casimiro Valença, por meio do edital e tinha como
objetivo no enfoque da proposta: cuidados fisioterapêuticos 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

Cuidados em alimentação e saúde em comunidade quilombola

O projeto “cuidados em alimentação e saúde em comunidade quilombola” foi realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Maria Patrícia Milagres, por meio do
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edital e tinha como objetivo produzir conhecimento através do estudo do perfil
nutricional da população quilombola, e usar o conhecimento produzido para
desenvolver atividades de educação em alimentação e saúde visando melhorar o perfil
identificado, e superação das desigualdades em relação à segurança alimentar, em um
processo co-participativo e compartilhado entre universidade e sociedade em uma
perspectiva de interação dialógica. Além disto esta proposta teve também como objetivo
impactar a formação dos estudantes participante, por meio do desenvolvimento de
habilidade de transferência de conhecimento em populações vulneráveis; formação dos
estudantes por meio do aprendizado social e formação acadêmica cidadã; estímulo ao
trabalho interdisciplinar e interprofissional necessários para atuação em cuidados ao
paciente e promoção da saúde; democratização dos conhecimentos em relação a
alimentação e saúde, adquiridos nas experiência docente e discente, com a comunidade
de remanescentes quilombola, de forma a contribuir para transformação social desta
comunidade.

E-mail: dct@uesb.edu.br

Cuidados proximais as mulheres de meia idade participantes do niefam nos
estágios de envelhecimento reprodutivo feminino: climatério e menopausa

O programa “Cuidados proximais as mulheres de meia idade participantes do niefam
nos estágios de envelhecimento reprodutivo feminino: climatério e menopausa” foi
realizado no campus de Jequié, com a coordenação de Luzia Wilma Santana da Silva
por meio do edital e tinha como objetivo desenvolver capacidade de resiliência ao
autocuidado, autoestima e autoimagem de mulheres de meia-idade nos estágios de
envelhecimento reprodutivo climatério e menopausa. Tratou-se de enreveredar pela
perspectiva de empoderamento aos desafios da vivência da meia-idade feminina.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Cultura popular, Cuidado e Espiritualidade no Apoio à Saúde Mental em Tempos
de Covid-19
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O projeto “Cultura popular, Cuidado e Espiritualidade no Apoio à Saúde Mental em
Tempos de Covid-19” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Sergio
Siqueira Junior, por meio do edital e tinha como objetivo geral desenvolver ações de
apoio à saúde mental de estudantes de instituições de ensino superior (ies) públicas e
privadas, integrando cultura popular, cuidado e espiritualidade, durante e pós pandemia
de COVID-19.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Curso de extensão em educação: Educação Quilombola e a Saúde da População
Afro Brasileira

O “Curso de extensão em educação: Educação Quilombola e a Saúde da População
Afro Brasileira foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Alba
Benemérita Alves Vilela, por meio do edital e tinha como objetivo geral discutir sobre
as políticas públicas da área de saúde e educação para as comunidades quilombolas
brasileiros, a partir das pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação de
Relações Étnicas e Contemporaneidade.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Educação em Saúde com vistas à prevenção das doenças infectocontagiosas

O projeto “Educação em Saúde com vistas à prevenção das doenças infectocontagiosas”
foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Gleide Magali Lemos
Pinheiro, por meio do edital e tinha como objetivos principais: sensibilizar os
participantes quanto às formas de prevenção e controle das doenças infectocontagiosas
(emergentes, reemergentes e negligenciadas) mais prevalentes no perfil epidemiológico
do município de Jequié e contribuir para o desenvolvimento de atitudes preventivas
pautadas no cuidado de si, no cuidado do outro e no cuidado do meio ambiente com
vistas à prevenção e controle das doenças discutidas.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br
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Educação e Promoção de Saúde Bucal em um Centro de Referência de Doenças
Renais Crônicas

O projeto “Educação e Promoção de Saúde Bucal em um Centro de Referência de
Doenças Renais Crônicas” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Annie duque ferreira, por meio do edital e tinha como objetivo realizar processo
educativo visando a prevenção e a promoção da saúde bucal de pacientes com doenças
renais crônicas e/ou agudas em tratamento no Centro de Doenças Renais de Jequié -
CDRJ.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Estratégias online do profissional de saúde no enfrentamento da violência contra
crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19

O projeto “estratégias online do profissional de saúde no enfrentamento da violência
contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Edite Lago da Silva Sena, por meio do edital e
tinha como objetivo, além da participação dos familiares cuidadores, a inclusão de
trabalhadores da saúde com participação ativa de todos seus integrantes.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Grupo de Ajuda Mútua e Intersubjetividade do Cuidar no CAPS II de Jequié-BA

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

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Grupos de Ajuda Mútua integrando familiares cuidadores de pessoas com Doença
de Alzheimer

O projeto “Grupos de Ajuda Mútua integrando familiares cuidadores de pessoas com
Doença de Alzheimer” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Edite
Lago da Silva Sena, por meio do edital e tinha como objetivo a inclusão de
trabalhadores da saúde com participação ativa de todos seus integrantes: dinamização
do grupo de ajuda mútua, já em andamento; realização de momentos para expressão de
vivências e de estratégias que utilizassem no enfrentamento do cuidado à pessoas com
Doença de Alzheimer (DA); elaboração de novas formas de cuidado, de si e do outro,
convencionais e alternativas; divulgação da existência do grupo, utilizando os meios de
comunicação de massa (jornal, emissoras de rádio, TV e outros); promoção de
atividades recreativas, culturais e de aprendizagem; promoção de atividades educativas
sobre o processo de viver com pessoas com DA; elaboração de estratégias de
fortalecimento de vínculos de amizades e convívio entre os integrantes do GAM
ampliando sua rede social e proporcionando o exercício da solidariedade,
empoderamento e ajuda mútua; esclarecimento à população sobre os direitos e
benefícios das pessoas com DA; discussão sobre a possibilidade de desenvolver
cuidados interdisciplinares as pessoas com DA, na perspectiva da promoção da saúde e
melhoria da qualidade de vida.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br
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Hec na Universidade

O projeto “HEC na Universidade foi realizado no campus de Jequié com a coordenação
de Agnes Claudine Fontes De La Longuiniere, por meio do edital e tinha como objetivo
oferecer instrumentos que ajudassem às pessoas a superar desordens emocionais e
físicas como o estresse, a ansiedade, a tensão e rigidez muscular foi organizado esta
proposta chamada Harmonização Energética Corporal (HEC).

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

I Congresso Baiano de educação em Fisioterapia E IX semana Baiana de
Fisioterapia

O evento “I Congresso Baiano de educação em Fisioterapia E IX semana Baiana de
Fisioterapia” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Luciano Nery Ferreirra, por meio do edital e tinha como objetivo fomentar discussões
acerca dos desafios e perspectivas encontrados na formação do profissional
fisioterapeuta diante desse processo, com ênfase na atuação para o SUS, visando a
importância do trabalho humanizado e interprofissional.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

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

O projeto “Idoso saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no
NIEFAM” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Eulina Patricia
Oliveira Ramos Pires, por meio do edital e tinha como objetivo proporcionar às pessoas
idosas um programa regular de exercícios físico aliado às atividades de potencialização
da memória e cognição através de estratégias lúdicas e sociais a fim de promover um
estilo de vida ativo transversalmente às estratégias de aprendizagens.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br
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II Simpósio da residência multiprofissional em urgência e emergência área
temática: cuidados em terapia intensiva

O curso “II Simpósio da residência multiprofissional em urgência e emergência área
temática: cuidados em terapia intensiva” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Gisele da Silveira Lemos, por meio do edital e tinha como objetivo
geral: proporcionar aos acadêmicos (graduação e pós-graduação), docentes e
profissionais de saúde atualizações e discussões sobre a interprofissionalidade em UTI
para fomentar uma atuação profissional mais segura, humanizada e de qualidade.
E-mail: dct@uesb.edu.br

I Jornada Odontológica Interligas da UESB (JOI-UESB)

O evento “I Jornada Odontológica Interligas da UESB (JOI-UESB)” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Albert da Paixão Silva por meio do edital e
tinha como objetivo a integração e a promoção do conhecimento científico em
Odontologia, de forma interdisciplinar, como subsídio para a prática clínica baseada em
evidências científicas.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de terapia
manual

O projeto “Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de
terapia manual” foi realizada no campus de Jequié com a coordenação de Fhelicio
Sampaio Viana, por meio do edital e tinha como objetivo buscar relatar uma série de
tratamentos para a cefaleia do tipo tensional com o uso da fisioterapia e, em especial,
propor um protocolo de tratamento para a cefaleia do tipo tensional com técnicas
exclusivas de terapia manual, além de analisar a sua eficácia.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br
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I Webinar de Pediatria do Sudoeste da Bahia

O curso “I Webinar de Pediatria do Sudoeste da Bahia” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de João Paulo da Silva Barreto, por meio do edital e tinha
como objetivo disseminar conhecimentos de forte relevância na prática médica
pediátrica.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Jiu Jitsu para Mulheres

O projeto “Jiu Jitsu para Mulheres" foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Sergio Siqueira Junior, por meio do edital e tinha como objetivo ser
uma importante ferramenta social de empoderamento e inclusão, possibilitando o
desfrute de todos os benefícios que o Jiu-Jitsu por si só já oferece para seus praticantes.

E-mail: dsbjq@uesb.edu.br

Lesões Orofaciais: Prevenção e Promoção de Saúde Oral

O projeto “Lesões Orofaciais: Prevenção e Promoção de Saúde Oral” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Braulio Carneiro Junior, por meio do edital e
tinha como objetivo melhorar as condições de saúde oral dos indivíduos de Jequié e
cidades vizinhas, promovendo ações odontológicas pelos discentes e docentes do curso
de Odontologia da UESB de diagnóstico, tratamento e proservação 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

Núcleo de atendimento on line dos indivíduos com microcefalia durante a
pandemia pela covid-19
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O projeto “Núcleo de atendimento on line dos indivíduos com microcefalia durante a
pandemia pela covid-19” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Maria da Conceição Andrade de Freitas, por meio do edital e tinha como objetivo
oferecer estratégias para minimizar o impacto da COVID-19 no estilo de vida como
também na saúde mental dos indivíduos com microcefalia e de seus cuidadores durante
a quarentena/isolamento social pela COVID-19.

E-mail:  ds1jq@uesb.edu.br

Os 1000 dias de vida do bebê e a importância do pré-natal odontológico

O evento de ocasião “Os 1000 dias de vida do bebê e a importância do pré-natal
odontológico” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Ana Carolina
Del-Sarto Azevedo Maia.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Primeiro Simpósio de Neurologia da Liga Acadêmica de Neurologia da UESB

O evento de ocasião “Primeiro Simpósio de Neurologia da Liga Acadêmica de
Neurologia da UESB” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Renata
Cal de Oliveira Duarte.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Profilaxia de Doenças Parasiárias

O projeto: “Profilaxia de Doenças Parasiárias” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Camila Pereira, por meio do edital e tinha como
objetivo levar informação sobre a prevenção das parasitoses para crianças/adolescentes
e seus familiares em escolas/creches públicas.

E-mail: dcn@uesb.edu.br
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Programa de Exercício Físico para a Saúde da Mulher (PROEM)

O “programa de Exercício Físico para a Saúde da Mulher (PROEM)” foi realizado no
campus de Jequié, com a coordenação de Iane de Paiva Novais, por meio do edital e
tinha como objetivo oferecer um programa de exercício físico para mulheres
pós-menopausadas da comunidade com ou sem fatores de risco cardiovasculares, no
sentido de atuar na atenção primária à saúde por meio da promoção do estilo de vida
fisicamente ativo, bem como na atenção secundária, oferecendo a atividade como
tratamento não-farmacológico para patologias cardiometabólicas.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Programa Educativo: saúde do coto umbilical

O projeto “Programa Educativo: saúde do coto umbilical” foi realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Eliane Fonseca Linhares, por meio do edital e tinha como
objetivo principal: promover ações de cunho educativo relacionadas ao cuidado do coto
umbilical como estratégia para a redução da morbimortalidade do Recém -Nascido por
onfalites e ou Tétano Neonatal, no município de Jequié e Região.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Projeto conexões culturais na serra: aprendendo e compartilhando

O projeto “Projeto conexões culturais na serra: aprendendo e compartilhando” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Karla Rocha Pithon, por meio do
edital e tinha como objetivo realizar entre a comunidade do Município de Bom Jesus da
Serra - BA e a comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -
UESB, atividades de fomento a cultura local como construção de materiais, oficinas e
feira cultural.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br
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Psicologia em link: viralize o cuidar de si

O projeto “Psicologia em link: viralize o cuidar de si” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Odilza Lines de Almeida tinha como objetivo a
realização de acolhimento psicológico online à comunidade interna e externa à UESB
em situação de distanciamento social, isolamento social ou quarentena durante a
ocorrência do surto do COVID-19.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Reencontro Acadêmico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

O evento de ocasião “Reencontro Acadêmico da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Livia Maria Andrade
de Freitas.

E-mail: ds1jq@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” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Danyo Maia Lima, por meio do edital e tinha como objetivo contribuir
para o fortalecimento da Farmácia Clínica no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV)
de Jequié-Ba, buscando a integração do Serviço de Farmácia do HGPV junto à equipe
multidisciplinar de saúde, que tratou 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), cujos
resultados poderão ser úteis para a prescrição racional de medicamentos nesta unidade
hospitalar, bem como para a prevenção e/ou minimização da ocorrência de eventos
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adversos e Resultados Negativos a Medicamentos (RNM) em pacientes que utilizam do
serviço dessa instituição.

E-mail: dct@uesb.edu.br

Seminário: Desvendando o Aparelho Digestivo e a Gastroenterologia

O curso “Seminário: Desvendando o Aparelho Digestivo e a Gastroenterologia” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Eduardo Herton Moreira Araripe,
por meio do edital e tinha como objetivo promover uma abordagem acadêmica e
profissional, munida de conhecimentos que serão perpassados por profissionais da área,
sob forma de palestras on-line, com a temática do Aparelho Digestório e da
Gastroenterologia.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Técnicas digitais de diagnóstico oral por imagem
O evento de ocasião “Técnicas digitais de diagnóstico oral por imagem'' foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Maria da Conceição Andrade de Freitas.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Uesb em movimento: atividade física na promoção da saúde

O programa “UESB em movimento: atividade física na promoção da saúde” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Robério Chaves Pinheiro, por
meio do edital e tinha como objetivo, além de promover a capacitação dos
monitores/voluntários através da colaboração dos docentes do Curso de Educação
Física, estimular a sua inserção em pesquisas científicas, contribuindo assim com
retorno das atividades propostas a população assistida, demonstrando os resultados
obtidos durante todo o processo de realização das ações.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br
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UESB/JEC Futsal

O projeto “UESB/JEC Futsal” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Juraci Reis Filho, por meio do edital e tinha como objetivo aplicar os conhecimentos
obtidos durante a caminhada acadêmica para o desenvolvimento de potenciais atletas,
UESB/JEC visou competir em alto nível as competições preestabelecidas para o ano de
2020.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Utilização de materiais inovadores para o atendimento de bebês

O evento de ocasião “Utilização de materiais inovadores para o atendimento de bebês”
foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Ana Carolina Del-Sarto
Azevedo Maia.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Ver e Sentir

O projeto “Ver e Sentir” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Raquel Cristina Gomes Lima, por meio do edital e tinha como objetivo
usar tecnologias para facilitar a comunicação, estreitar os laços entre familiares dos
neonatos internados e a equipe, em tempos de Pandemia do Covid 19.

E-mail: dcn@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 Livia Maria Andrade de Freitas, por meio do edital e tinha como
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objetivo discutir como proposta de intervenção a inclusão e a capacitação de toda a
sociedade, em especial do cirurgião-dentista, profissional, o qual, muitas vezes, pode ser
o pioneiro na identificação de sinais de violência. Além de explorar e discutir aspectos
de todos os tipos de violência no município de Jequié, de forma multidisciplinar,
propondo ações de diagnóstico da realidade e conscientizando, principalmente a
comunidade odontológica, sobre a importância do papel do profissional na
identificação, além de notificar os órgãos competentes em casos de violência.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

O Desenho e as práticas integrativas e complementares como estratégia de rapport
previamente ao atendimento odontológico de crianças e adolescentes

O projeto “O Desenho e as práticas integrativas e complementares como estratégia de
rapport previamente ao atendimento odontológico de crianças e adolescentes” realizado
no campus de Jequié com a coordenação de Nilton Cesar Nogueira dos Santos, por meio
de edital tinha como objetivo desenvolver avaliação das crianças analisando o efeito
dessas práticas na redução do estresse, inicialmente com a utilização da música no
atendimento odontológico. Buscava-se, aperfeiçoar as técnicas de abordagem e
atendimento odontopediátrico, bem como propiciar melhor envolvimento do núcleo
familiar, com vista a melhorias nas práticas em saúde desenvolvidas nas clínicas
odontológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Promoção da saúde mental de enfermeirandas(os) em tempos de pandemia.

O evento de ocasião “Promoção da saúde mental de enfermeirandas(os) em tempos de
pandemia" foi realizado no campus de Jequié e teve como coordenadora Luma Costa
Pereira Peixoto.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br
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