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Comunicação

A travessia da formação em Jornalismo

O programa “A travessia da formação em Jornalismo” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Élica Luiza Paiva tinha como objetivo propor formação
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Cobertura jornalística da covid-19 em Vitória da Conquista e região Sudoeste no site
Avoador

O programa “Cobertura jornalística da covid-19 em Vitória da Conquista e região Sudoeste
no site Avoador” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Carmem Regina de Oliveira Carvalho tinha como objetivo incrementar a produção
jornalística do site Avoador, produto laboratorial do curso de Jornalismo por meio da
intensificação da cobertura jornalística, durante a pandemia da covid-19, sobre os
acontecimentos relacionados à doença em Vitória da Conquista e região Sudoeste. Além
disso, pretendia-se contribuir para trabalhar no combate à desinformação por meio da
Editoria Xereta, que realiza checagem de informações falsas que circulam nas redes sociais.
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Estúdio Popular

O projeto “Estúdio Popular” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Cláudio Eduardo Félix dos Santos tinha como objetivo realizar debates e
reflexão de problemáticas significativas dos direitos sociais e humanos, da formação
humana e da cultura,se apresenta ao debate da produção teórica e prática dos movimentos
sociais, sindicais, de grupos de pesquisa e professores que trabalham com temas variados,
tais como: Conjuntura sócio-política e econômica; Educação; Organização popular; Direito;
Desigualdade de Gênero e Violência contra a Mulher; Juventude; Comunidades
Quilombolas; Soberania Alimentar, Transgênicos e Agrotóxicos; Diversidade e Identidade
de Gênero; Racismo Estrutural; Direitos das Pessoas com Deficiência; Encarceramento em
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massa; Questão Indígena; Comissão Nacional da Verdade; Direitos das Crianças e
Adolescentes; Transporte Público; Acesso à Saúde; dentre outros.
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Jornalismo Importa IV

O projeto “Jornalismo Importa IV” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Carmen Regina de Oliveira Carvalho tinha como objetivo discutir as
reformulações no âmbito profissional, acadêmico e tecnológico e defender um Jornalismo
com mais responsabilidade social e ético.
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Jornalismo Importa IV - Série de Lives

O projeto “Jornalismo Importa IV - Série de Livros" foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Carmem Regina de Oliveira Carvalho e tinha como
objetivo discutir as reformulações no âmbito profissional, acadêmico e tecnológico e
defender um Jornalismo com mais responsabilidade social e ético.
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Laboratório de Linguagem e Diversidade Sexual - LALIDIS

O projeto “Laboratório de Linguagem e Diversidade Sexual - LALIDIS” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Marcus Antônio de Assis Lima tinha
como objetivo ser um espaço de difusão de informações sobre a diversidade sexual e,
especialmente, um espaço de visibilidade para as "multidões queer" (PRECIADO, 2011) da
região Sudoeste da Bahia por meio da promoção de conferências, palestras, cursos e
oficinas visando: I) a melhora na auto-estima das multidões queer; II) a produção de
narrativas de vida por essas multidões; III) divulgar Literatura de temática LGBTQI+ e
incentivar a produção de narrativas de vida, especialmente mas não unicamente, pelas
multidões queer; IV) formação para a diversidade sexual de professores e professoras,
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especialmente de Literatura, sobre modos de abordar a temática da diversidade sexual e de
gênero em salas de aula, seja no ensino básico, médio ou superior.
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Laboratório de linguagem e diversidade sexual - LALIDIS

O projeto “Laboratório de linguagem e diversidade sexual - LALIDIS” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Marcus Antônio Assis Lima tinha como
objetivo ser um espaço de difusão de informações sobre a diversidade sexual e,
especialmente, um espaço de visibilidade para as "multidões queer" (PRECIADO, 2011) da
região Sudoeste da Bahia por meio da promoção de conferências, palestras, cursos e
oficinas visando: I) a melhora na auto-estima das multidões queer; II) a produção de
narrativas de vida por essas multidões; III) divulgar Literatura de temática LGBTQI+ e
incentivar a produção de narrativas de vida, especialmente mas não unicamente, pelas
multidões queer; IV) formação para a diversidade sexual de professores e professoras,
especialmente de Literatura, sobre modos de abordar a temática da diversidade sexual e de
gênero em salas de aula, seja no ensino básico, médio ou superior.
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Memórias do Rádio

O projeto “Memórias do Rádio” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de José Carlos Silveira Duarte tinha como objetivo que professores, alunos e
servidores da Uesb, assim como ouvintes da Rádio Uesb fossem convidados para gravar
seus depoimentos sobre suas Memórias do Rádio, no Laboratório de Radiojornalismo.
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