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Cultura

Lideranças femininas: as mulheres nas relações de poder no município de Vitória
da Conquista – BA

O programa “Lideranças femininas: as mulheres nas relações de poder no município de
Vitória da Conquista – BA” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Marcela de Oliveira Pessôa, por meio do edital 023 e tinha como
objetivo entender como funcionam as relações nas quais estão inseridas lideranças
femininas em organizações de Vitória da Conquista – BA e mobilizá-las à atuação em
rede visando o aproveitamento de suas experiências e fortalecimento de seus papéis.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Janela Indiscreta Cinema e Audiovisual

O programa “Janela Indiscreta Cinema e Audiovisual” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Raquel Costa Santos, por meio do edital
023 e tinha como objetivo propiciar o exercício do olhar crítico sobre o mundo, a partir
da especificidade da linguagem cinematográfica e das potencialidades do acesso
qualificado a essa arte.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Programa Multicultural

O programa Multicultural foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Sérgio de Oliveira Silva, por meio do edital 023 e tinha como objetivo
desenvolver um modelo inicial de política cultural para a UESB, que tivesse como foco
a diversidade de expressões culturais.

E-mail: proex@uesb.edu.br
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PERCurso- Práticas de escrita de Roteiro

O projeto “PERCurso- Práticas de escrita de Roteiro-” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Adriana Silva Amorim, por meio do edital
023 e tinha como objetivo oferecer um curso modular de Argumento e Roteiro para
ficção e documentário para jovens estudantes do ensino Fundamental II e Ensino básico
ou egressos que tivessem interesse em pesquisar, refletir e praticar o desenvolvimento
de roteiros.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Performances Culturais

O projeto “Performances Culturais” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Morgana Barbosa Gomes, por meio do edital 024 e tinha como
objetivo reunir, através de linguagens e saberes diversos, conceitos e práticas
artístico-culturais como meios educativos.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Núcleo de Estudos de Humanidades: Obras Fundamentais

O projeto “Núcleo de Estudos de Humanidades: Obras Fundamentais” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Flávio Antônio Fernandes Reis,
por meio do edital 023 e tinha como objetivo o estudo e análise de obras fundamentais
da tradição ocidental, no caso, a "Divina Commedia" de Dante Alighieri, no ensejo das
comemorações dos 700 anos da morte do poeta (1321 - 2021).

E-mail: dell@uesb.edu.br

Práticas Sociopolíticas do Território: Instituições, Atores e Formas de Capital
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O projeto “Práticas Sociopolíticas do Território: Instituições, Atores e Formas de
Capital” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Marcela de Oliveira Pessôa, por meio do edital 024.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Diálogos da Coxia: Rodas de Conversa sobre Gestão e Produção Cultural nas
Artes Cênicas

O evento “Diálogos da Coxia: Rodas de Conversa sobre Gestão e Produção Cultural nas
Artes Cênicas” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Francisco
André Sousa Lima, por meio do edital 024 e tinha como objetivo o intercâmbio de
ideias e troca de saberes entre agentes do poder público, gestores, produtores culturais e
artistas da cena, a fim de debater caminhos e alternativas de sustentabilidade da
produção cultural e do fazer artístico na região sudoeste da Bahia.

E-mail: dchl.jq@uesb.edu.br

Cultura, Complexidade e Formação Transdisciplinar

O programa “Cultura, Complexidade e Formação Transdisciplinar” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Carlos Alberto Pereira Silva, por
meio do edital 024 e tinha como objetivo a criação e a propagação de conhecimentos
que fossem capazes de contribuir para a emergência da religação entre o mundo natural
e o mundo cultural e para a construção de sociedades sustentáveis, por meio de
atividades.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Clube de Leitura Preta

O evento “Clube de Leitura Preta” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de José Miranda Oliveira Júnior, por meio do edital 024 e tinha como
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objetivo articular a parcela negra, integrante dos coletivos diversos, na cidade de Vitória
da Conquista, para um olhar mais cuidadoso à leitura de obras produzidas por autoras e
autores negros, a fim de fomentar, em encontros, discussões que estejam ligadas à
cultura, ancestralidade, estética, vivências e mesmo empoderamento e letramento
político do povo negro da região.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Communication Cafe

O projeto “Communication Cafe” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Clarissa Costa e Silva, por meio do edital 024 e tinha como objetivo
criar oportunidades para que a comunidade acadêmica e externa pratique e/ou
desenvolva a habilidade de expressão oral (speaking) em língua inglesa.

E-mail: dell@uesb.edu.br
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