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Comunicação

Alimentando a rede

O programa “Alimentando a Rede ” foi realizado pelo ITA com a coordenação do
docente Gabrielle Cardoso Reis Fontan, por meio do edital 023 e tinha como objetivo
oferecer a comunidade de Itapetinga e região, jovens com interesse em ingressar na
universidade a oportunidade de conhecer o curso de Engenharia de Alimentos, sua
versatilidade, mercado de trabalho, possibilidades de empreender na área.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Laboratório de linguagens  e diversidade sexual - LALIDIS

O programa “ Laboratório de linguagens e diversidade sexual - LALIDIS” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Marcus Antônio
Assis Lima, por meio do edital 023 e tinha como objetivo ser um espaço de difusão e
produção de informações sobre diversidade sexual e, especialmente, um espaço
de visibilidade para as "multidões queer"(PRECIADO, 2011) 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 a temática LGBTQI+ e incentivar a produção de narrativas de
vida,especialmente, mas não unicamente, pelas multidões queer; IV) formação
para a diversidadesexual 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; VI) divulgação de produções
acadêmicas sobre as multidões queer, para que não fiquem restritas às prateleiras das
bibliotecas universitárias.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Arquivo Público Municipal de Caetité

O projeto “Arquivo Público Municipal de Caetité” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Marcos profeta Ribeiro, por meio do edital
070-2021 e tinha como objetivo adotar procedimentos de preservação, adequados ao
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formato remoto, que disponibilizassem amplo acesso aos acervos documentais do
Arquivo Público Municipal de Caetité, mediante a utilização de tecnologias de
comunicação e informática.

E-mail:dh@uesb.edu.br

Jornalismo Importa - Lives 2021

O evento “Jornalismo Importa- Lives 2021” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Carmen Regina de Carvalho Oliveira, por meio do
edital 024 e tinha como objetivo discutir as reformulações no âmbito profissional,
acadêmico e tecnológico e defender um Jornalismo com mais responsabilidade social e
ética.

E-mail: dfch@uesb.edu.br
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