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Comunicação

Focos da Pesquisa na UESB

O projeto “Focos da Pesquisa na UESB” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com coordenação do discente José Luís Caetano da Silva, por meio do edital 16/2018 e
tinha como objetivo geral : levar para o vídeo a linguagem e o tempo da academia,
conforme recomendações de Pierre Bourdieu para a manutenção de autonomia do campo
científico frente aos campos político e midiático que vem impondo o monopólio da TV
sobre os demais campos de produção cultural. E como objetivos específicos: 1. Mapear a
produção de pesquisa da nossa instituição relacionando-a a pesquisadores de outros centro;
2. Monitorar a recepção da produção em pesquisas pelos telespectadores; 3. Difundir essa
produção para espaços na academia e extra-acadêmicos na medida das possibilidades do
projeto 4. Manter acervos virtual em homepage e CD rom MP3 que subsidie a produção de
conhecimento, ações de ensino (inclusive a distância) e de extensão; 5. Funcionar como
espaço de interação entre os pesquisadores e a sociedade; 6. Estabelecer novos espaços para
consolidar a divulgação das pesquisas da nossa instituição, estendendo-as à sociedade e
usando a linguagem da sala de aula para tal.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Edição Especial impressa e digital sobre os 20 anos do curso de Jornalismo UESB

O evento “Edição Especial impressa e digital sobre os 20 anos do curso de Jornalismo
UESB” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com coordenação do docente
Rubens Jesus Sampaio, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral comemorar
os vinte anos do curso de Jornalismo da Uesb, demonstrado sua relevância na Mídia
Nacional com a inserção dos seus egressos no mercado de trabalho. Será impressa e
publicada uma edição especial da revista Engrenagem e será também será disponibilizada
uma edição no formato digital, abordando sobre a participação dos egressos no mercado de
trabalho.

Contato: dfch@uesb.edu.br
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ECOA: Espaço de Convivência entre Afásicos e Não Afásicos

O projeto “ECOA: Espaço de Convivência entre Afásicos e Não Afásicos” foi realizado
pela Pró Reitoria de Extensão (PROEX) da UESB com a coordenação da docente Nirvana
Ferraz Santos Sampaio, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo prestar
atendimento neurolinguístico a sujeitos que apresentam dificuldades no funcionamento da
linguagem nas diversas comunidades do município de Vitória da Conquista. E como
objetivos específicos: avaliar os sujeitos com dificuldades linguísticas; orientar os sujeitos
com dificuldades linguísticas, familiares e amigos; acompanhar longitudinalmente, com
atividades contextualizadas e significativas, os sujeitos com dificuldades linguísticas; 4.
Promover mais oportunidades de participação social e de interações comunicativas bem
sucedidas; 5. esclarecer dúvidas de familiares e profissionais da área de educação e saúde
relacionadas à linguagem da clientela aqui detalhada, por meio de palestras e orientações.

Contato: proex@uesb.edu.br

III Workshop de Marketing Crítico: o dilema entre a orientação para o mercado e a
orientação para a sociedade

O evento “III Workshop de Marketing Crítico: o dilema entre a orientação para o mercado e
a orientação para a sociedade” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
coordenação do docente Elinaldo Leal Santos, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo geral: Promover um espaço de reflexão e debate sobre o desenvolvimento teórico e
prático do marketing e suas implicações na sociedade contemporânea. E como objetivos
específicos: Dotar os estudantes de administração, comunicação, publicidade e propaganda
de um conhecimento atualizado do marketing, a partir de uma perspectiva crítica.
Estabelecer diálogo entre a academia, mercado e sociedade. Socializar os conhecimentos
acumulados pela comunidade acadêmica com os segmentos da sociedade civil.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Suporte para a produção de jornais com acompanhamento da UESB projeto Eco Kids
e Eco Teens novas escolas 2018 em Parceria com o Ministério Público

O evento “Suporte para a produção de jornais com acompanhamento da UESB projeto Eco
Kids e Eco Teens novas escolas 2018 em Parceria com o Ministério Público” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação Rubens Jesus Sampaio e tinha como
objetivo oferecer suporte técnico e acadêmico na produção dos jornais EcoKids e EcoTeens,
produzido nas escolas indicadas pelo Ministério Público.
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Contato: dfch@uesb.edu.br

Portal de Jornalismo

O projeto “Portal de Jornalismo” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
coordenação do docente Dannilo Duarte Oliveira por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo desenvolver um portal de notícia e informação que será um espaço de formação e
produção de conhecimento para os professores e os estudantes do curso de Jornalismo da
Uesb. Desenvolver um portal de notícias que irá suprir a carência de informações
qualificadas e com credibilidade no contexto do jornalismo online de Vitória da Conquista.
Realizar, concomitante com o lançamento do portal de jornalismo, dois seminários sobre
Novas tecnologias da comunicação e democratização da informação por meio de
plataformas digitais.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Jornalismo literário como interpretação do cotidiano: uma introdução às
hermenêuticas filosóficas gadamerianas

O curso “Jornalismo literário como interpretação do cotidiano: uma introdução às
hermenêuticas filosóficas gadamerianas” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação da docente Elica Luiza Paiva, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo fomentar o debate sobre a prática jornalística enquanto interpretação do cotidiano
com e a partir das hermenêuticas filosóficas de Hans-Georg Gadamer. Objetivou-se também
introduzir as discussões filosóficas gadamerianas para que fosse possível fazer a fusão de
horizontes entre compreensão e práxis jornalística, mais especificamente, a do jornalismo
literário.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Mídias sociais oficiais da uesb - ampliando as ações - 2018

O projeto “Mídias sociais oficiais da uesb - ampliando as ações” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da técnico administrativo Ilana Teixeira Bonfim
Meira, por meio do edital mídias sociais oficiais da uesb - ampliando as ações - 2018 e tinha
como objetivo Intensificar a utilização das mídias sociais para fortalecer a imagem da Uesb
junto ao público alvo; Estreitar a relação da Uesb com o público-alvo.

Contato: ascom@uesb.edu.br
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Jornalismo Importa

O evento “Jornalismo Importa” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da docente Carmen Regina de Oliveira Carvalho, por meio do edital 16/2018 e
tinha como objetivo geral: Informar, instigar e provocar a reflexão sobre o jornalismo e suas
práticas na atualidade em Vitória da Conquista, Bahia e o Brasil. E como objetivos
específicos: Saber sobre a vivência e experiência dos jornalistas que atuam no mercado de
Vitória da Conquista, no Estado e no restante do país; Compreender as práticas jornalísticas
nos meios tradicionais e independentes; Conhecer a realidade do jornalismo esportivo;
Discutir sobre o jornalismo ambiental; Aproximar a universidade da comunidade de
Conquista e do Sudoeste baiano.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Fact-checking: como identificar notícias falsas nas eleições de 2018

O evento “Fact-checking: como identificar notícias falsas nas eleições de 2018” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da discente Gabriela Luzia
Martins dos Santos, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo oferecer aos
estudantes do curso de jornalismo, o conhecimento em uma nova especialidade da área;
Oferecer aos jornalistas locais e da região Sudoeste qualificação profissional para atuarem
nas checagens de dados falsos nas falas dos jornalistas;

Contato: dfch@uesb.edu.br

Semana de Escrita e Leitura em Filosofia

O evento “Semana de Escrita e Leitura em Filosofia” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Rose Ane Amorim Santos, tinha como objetivo
promover o debate acerca de temas filosóficos que possam ser desenvolvidos em textos;
promover a leitura de obras filosóficas dentro do curso e porventura outros interessados
envolvidos; promover a extensão dentro do curso de Filosofia em termos de artigos e
grupos de estudos; promover maior integração entre os alunos. E como objetivo específico
visava criar um evento que oferte aos participantes condições de tratar de elementos textuais
e de escrita dentro do âmbito da Filosofia. E assim promover contato com instrumentos que
possam gerar melhores habilidades na formação dos envolvidos (alunos e participantes em
geral).
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Contato: dfch@uesb.edu.br

Estimulação de fala com música

O projeto “Estimulação de fala com música” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Maria de Fatima de Almeida Baia e tinha como
objetivo apresentar os fundamentos gerais da música; Relacionar os estudos de pedagogia
musical/musicoterapia com os estudos psicolinguísticos de desenvolvimento e recuperação
da fala; Apresentar e explorar diferentes técnicas e métodos musicais que podem ser
utilizados para estimulação de fala. Intervenção direta nos espaços designados: Conduzir
intervenções individuais, mensais, sistemáticas e planejadas; Estimular a fala no
desenvolvimento (a)típico por meio de atividades musicais de ritmo, melodia e harmonia;
Buscar integrar a tarefa de fala com outras tarefas cognitivas, além de despertar e aprimorar
a expressão verbal por meio da arte musical.

Contato: dell@uesb.edu.br
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