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Direitos Humanos e Justiça

Curso de revisão e atualização em direito civil (parte geral)

O Curso de revisão e atualização em direito civil (parte geral) foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Maria Soledade Soares Cruzes, por
meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo revisar e atualizar os discentes sobre aspectos
básicos do Direito Civil (parte geral), por meio de aulas teóricas e resolução de questões.
Apresentar o conteúdo de forma dinâmica e sistematizada. Estimular a pesquisa, o
aprendizado e o raciocínio.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Perspectivas para a Juventude: Um Diálogo Multissetorial

O programa “Perspectivas para a Juventude: Um Diálogo Multissetorial” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Fernanda Viana de
Alcântara, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo geral estimular a participação e
inclusão dos jovens no desenvolvimento do Território Sudoeste Baiano, por meio do
fortalecimento e elaboração de ações multissetoriais voltadas para a juventude. E como
objetivos específicos: Integrar os múltiplos setores sociais para analisarem juntos os
desafios, os problemas e as possíveis soluções sobre o tema juventude. Estimular parcerias
multissetoriais no debate sobre as juventudes do campo e da cidade. Levantar informações
para subsidiar a elaboração de projetos e estudos com foco no desenvolvimento humano do
jovem (educação, tecnologia, empreendedorismo e geração de emprego/renda). Contribuir
com as temáticas das linhas de estudos do Programa de Pós-Graduação em Geografia
PPGeo e do Núcleo de Pesquisa e Extensão Territorial Nedet.

Contato: dg@uesb.edu.br

Laboratório de Filosofia e Gênero Valdelice Soares Pinheiro

O evento “Laboratório de Filosofia e Gênero Valdelice Soares Pinheiro” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação José Luís Caetano da Silva, por meio
do edital 16/2018, tinha como objetivo de debater acerca das questões contemporâneas
relacionando a produção do conhecimento filosóficos as temáticas de gênero. Integrar redes
formativas dando suporte para a compreensão dos sujeitos em relação aos conceitos de
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gênero em suas atividades laboral e docente. Estabelecer contatos e parcerias com agentes
públicos na formação de profissionais docentes em relação aos conceitos de gênero e
diversidade. Transversalizar as temáticas de gênero, oportunizando o debate salutar sobre as
questões contemporâneas e suas implicações sociais.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente:

O programa Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com coordenação do docente Carlos Alberto Maciel Publio, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo principal: fomentar, a partir de suas diversas ações
(atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes, estudos e pesquisa) uma cultura
voltada para efetivação dos direitos humanas fundamentais de crianças e adolescente.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

I Seminário de Ciências Sociais do Sudoeste da Bahia

O evento “I Seminário de Ciências Sociais do Sudoeste da Bahia: O lugar das Ciências
Sociais e da Educação no Brasil" realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da docente Núbia Regina Moreira, por meio do Edital 16/2018, tinha como
objetivo fomentar o debate das Ciências Sociais e da Educação dentro dos cursos de
Ciências Sociais e em comunidade acadêmica e externa; Possibilitar o desenvolvimento da
prática sociológica frente à conjuntura social, a partir da práxis educacional; Incentivar o
intercâmbio e a troca de idéias entre as diversas áreas do conhecimento e instituições afins
sediadas no Estado da Bahia; Aproximar profissionais da educação básica e discentes em
formação para debater melhorias no processo de ensino e aprendizagem; Oportunizar aos
alunos o contato com a extensão universitária e demais atividades complementares à sua
formação; Promover o curso de Ciências Sociais internamente e externamente, divulgando e
apresentando a importância das Ciências Sociais na compreensão do modo de vida
contemporâneo.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Redução da Maioridade Penal

O curso “Redução da Maioridade Penal” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação da docente Luciana Santos Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo realizar ampla discussão sobre as consequências da redução da maioridade
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penal, relacionando-as de forma direta com o Direito Penal e as lei vigentes, bem como
analisar possíveis soluções para a sociedade em que vivemos e alternativas à redução da
maioridade.

Contato:  dcsa@uesb.edu.br

Debates Criminológicos: A crimologia Crítica

O curso “Debates Criminológicos: A crimologia Crítica” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação da docente Luciana Santos Silva, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo garantir que houvesse discussão acerca das novas pesquisas
no campo da Criminologia ressaltando a necessidade de se construir um espaço de difusão
de ideias para a perscrutação das ciências criminais.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

A (in)Constitucionalidade dos Crimes de Perigo Abstrato no Direito Penal

O curso “A (in)Constitucionalidade dos Crimes de Perigo Abstrato no Direito Penal” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com coordenação da docente Luciana Santos
Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo garantir uma ampla discussão
acerca do Direito Penal moderno, ressaltando possíveis falhas dos legisladores na
incriminação de determinadas condutas que resultam perigo abstrato, além de promover
novas pesquisas no campo jurídico com o fito de proporcionar uma reestruturação da
ciência criminal, contrapondo-se à ideia de um Direito Penal seletivo.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Direitos humanos e violências contra a mulher

O evento “Direitos humanos e violências contra a mulher'' foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com coordenação da docente Luciana Santos Silva, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo geral debater e apresentar a violência doméstica contra a
mulher no contexto dos direitos humanos e da equidade. Como objetivo específico visava
apresentar os mecanismos jurídicos da Lei Maria da Penha como forma de combater e
prevenir a violência doméstica contra a mulher, bem como trazer estudos de caso em que
esse fim foi atingido com sucesso.

Contato: dcsa@uesb.edu.br
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NAJA Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa

O projeto “NAJA Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação do docente Byron de Castro Muniz Teixeira, por
meio do edital 16/2018, tinha como objetivo estender a universidade à sociedade
contribuindo para troca de conhecimentos entre os acadêmicos de uma instituição pública e
os membros da sociedade, no sentido de construir um conhecimento democrático que sirva
para (re)constituição de uma sociedade mais justa e solidária. Comprometer o aluno de
direito com a realidade social de forma que ele possa contribuir com a comunidade, diante
das dificuldades que esta encontra, relativamente à concretização dos seus direitos básicos.
Promover o desenvolvimento de comunidades em prol de uma conscientização sobre seus
direitos. Incluir as pessoas dentro da perspectiva de cidadão capaz de desenvolver a
dignidade da pessoa humana, como previsto na carta magna. Proporcionar às lideranças
comunitárias e de organizações em geral, uma base de conhecimento sobre direitos para que
consigam solucionar questões jurídicas cotidianas. Promover a consciência social e
humanitária dos estudantes, agentes jurídicos. Estimular a prática de novas pesquisas a
partir das ações extensionistas efetuadas. Estabelecer o intercâmbio com os demais grupos
de Assessoria Jurídica Popular em nível nacional através da Rede Nacional de Assessoria
Jurídica Universitária (RENAJU). Promover uma formação universitária interdisciplinar
voltada para o engajamento político dos acadêmicos para com as demandas populares.
Fomentar a participação popular nas comunidades trabalhadas como forma de reivindicar,
ampliar e efetivar os direitos humanos e fundamentais. Estimular a relação indivíduo e meio
através de novas metodologias de expressão e reflexão da realidade, a fim de aprimorar a
consciência cidadã crítica, ativa e democrática. Identificar as problemáticas vivenciadas
pela comunidade com o intuito de promover uma educação em direitos humanos associada
às demandas locais e ao contexto social. Difundir os instrumentos jurídicos necessários para
a defesa e reafirmação de direitos fundamentais constantemente violados. Explorar junto às
comunidades diretamente afetadas e à sociedade civil em geral os aspectos da apropriação
de terras ressaltando os problemas resultantes como a falta de moradia digna e especulação
fundiária sempre através de práticas de Assessoria Jurídica Popular. Formação de agentes
multiplicadores na comunidade para que estes levem a discussão e a capacitação em direitos
humanos para as demais comunidades e quaisquer âmbitos em que se encontrem.
Constituição de um grupo de moradores que possam estar permanentemente discutindo os
problemas da área junto à Universidade e aos órgãos governamentais competentes.

Contato: dcsa@uesb.edu.br
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Programa de Atendimento a Policiais Militares

O projeto “Programa de Atendimento a Policiais Militares" foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Odilza Lines de Almeida, e tinha como
objetivo oferecer possibilidade de tratamento psicológico para os policiais militares;
Minimizar os índices de auto vitimização por suicídio.; Prevenir padrões de adoecimento
nos âmbitos biopsicossocial; Monitorar a promoção da saúde mental do servidor;
Acompanhar a inserção de policiais transsexuais; Aprimorar a relação polícia-comunidade.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Curso de elaboração de artigos científicos jurídicos: do projeto à redação

O “curso de elaboração de artigos científicos jurídicos: do projeto à redação” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com coordenação da docente Maria Soledade Soares
Cruzes e tinha como objetivo geral: Incentivar a produção científica de qualidade,
destrinchando caminhos a serem percorridos para a elaboração de artigos jurídicos, numa
perspectiva interdisciplinar e pautada em pesquisa bibliográfica, buscando soluções práticas
para os desafios enfrentados desde a elaboração do projeto de pesquisa até a redação final. E
como objetivos específicos: Estudar e analisar as diferentes fases da pesquisa bibliográfica,
sob a égide da ampliação do senso crítico, da criatividade e dos horizontes da pesquisa
científica, de forma interdisciplinar, reflexiva e conectada com a realidade social.
Desenvolver cada etapa do projeto de pesquisa, ressaltando a importância de sua elaboração
para a qualidade da produção científica. Apresentar técnicas de redação, ressaltando o uso
de meios tecnológicos a favor da escrita e da relevância de conhecimento e aplicabilidade
das normas da ABNT.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

I seminário sobre inclusão educacional no ensino superior do sudoeste da Bahia:
caminhos para o empoderamento de pessoas com deficiência -

O evento “I seminário sobre inclusão educacional no ensino superior do sudoeste da Bahia:
caminhos para o empoderamento de pessoas com deficiência” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Selma Norberto Matos, por meio do
edital 16/2018, e tinha como objetivo construir um espaço dialógico em que professores,
servidores públicos, alunos e profissionais de diversas áreas possam refletir sobre
experiências e resultados de pesquisa relacionadas ao processo de inclusão de graduandos
com deficiência, surdez e com transtornos globais do desenvolvimento em instituições de
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educação superior do sudoeste baiano. E como objetivo específicos 1- socializar estudos e
experiência sobre os processos de ensino e de aprendizagem dos educandos com NEE nas
universidades 2-sensibilizar a comunidade interna e externa a respeito dos direitos das
pessoas com NEE e o respeito às diferenças 3- ampliar o debate sobre relações interpessoais
entre pessoas jovens e adultas com e sem deficiência nas instituições do ensino superior. 4
promover o empoderamento de discentes com deficiência da uesb e fortalecer o núcleo de
apoio à inclusão como espaço de referência no debate e produção de conhecimento no
campo da educação especial 5- estimular o interesse pela produção acadêmica docente e
discente sobre o processo de inclusão educacional de alunos com NEE.

Contato: dfch@uesb.edu.br
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