
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
N° 16.825, de 04.07.2016

Direitos Humanos e Justiça

Célula Mater

O Projeto “Célula Mater” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Arlene Santos Ribeiro tinha como objetivo prevenir, minorar,
acompanhar e orientar as vítimas nos seus diversos conflitos de violência contra a
Mulher. Objetivava ainda promover uma ação conscientizadora junto a vítimas e
agressores, bem como junto aos diversos segmentos da sociedade, como forma de
enfrentamento à violência, reconhecimento e garantia de direitos da mulher.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Ciranda das Cores

O projeto “Ciranda das Cores” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Luciana Rocha Prado tinha como objetivo desenvolver um ciclo de
rodas de conversas e outras dinâmicas, com intuito de debater a temática da violência
contra crianças e adolescentes junto ao Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente -
NDCA da UESB e à Rede de Atenção da Criança e Adolescente do município de
Vitória da Conquista, com a contribuição de docentes e discentes com afinidade ao
tema, qualificando o conhecimento dos envolvidos e se relacionando diretamente com a
comunidade.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Ciranda das Cores

O projeto “Ciranda das Cores” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Luciana Rocha Prado e tinha como objetivo desenvolver um ciclo de
rodas de conversas e outras dinâmicas, como transmissões ao vivo, todos em ambientes
virtuais, com intuito de debater a temática da violência contra crianças e adolescentes
junto ao Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente - NDCA da UESB e à Rede de
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Atenção da Criança e Adolescente do município de Vitória da Conquista, com a
contribuição de docentes e discentes com afinidade ao tema, qualificando o
conhecimento dos envolvidos e se relacionando diretamente com a comunidade.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Clínica de Direitos Humanos da UESB
O programa “Clínica de Direitos Humanos da UESB” realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Luciana Santos Silva tinha como objetivo atuar nos
casos de prevenção e violação de direitos fundamentais, sendo composta por membros
da comunidade acadêmica e externos.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Congresso Virtual de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
O evento “Congresso Virtual de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Roberto
Claudio Mendes dos Santos Filho tinha como objetivo viabilizar uma troca de saberes
entre todos que se farão presentes.

Email: dcsa@uesb.edu.br

Desigualdades Sociais e Luta de Classes

O evento de ocasião “Desigualdades Sociais e Luta de Classes” foi realizado no campus
de Jequié e teve como coordenadora Luanda Naiade Oliveira da Silva.
E-mail: dchl@uesb.edu.br

Direitos Humanos, Violência e Saúde Mental

O programa “Direitos Humanos, Violência e Saúde Mental” realizada no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Odilza lines de Almeida tinha como
objetivo incluir projetos como o de atendimento aos agentes de segurança pública;
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intervenção no ciclo de violência doméstica através do acolhimento e escuta de pessoas
acusadas de violência contra familiares; escuta e acolhimento de pessoas pertencentes a
grupos vulneráveis; ações em instituições carcerárias envolvendo staff e presos; cursos e
eventos nas áreas aqui citadas, dentre outras ações.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

I Ciclo de Debates: o papel das Ciências Sociais no contexto pandêmico

O evento realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de José
Valdir Jesus de Santana tinha como objetivo refletir acerca da importância das Ciências
Sociais e de seu potencial analítico para a compreensão da realidade atual, marcada pelo
aprofundamento de desigualdades em virtude da pandemia do COVID-19; articular as
ações de ensino, pesquisa e extensão como forma de potencializar a produção do
conhecimento, de modo a alargar as relações entre Universidade e Comunidade; dar
visibilidade e articular ações produzidas no contexto dos movimentos sociais, em
parceria com a Universidade, no sentido de fortalecer demandas e projetos coletivos que
esses movimentos, a exemplo dos coletivos indígenas e negros, têm produzido no
sentido de enfrentar as consequências da pandemia do COVID-19; analisar as
consequências da pandemia no que tem sido denominado de uberização e precarização
do trabalho.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

I Encontro Multiterritorial de Educação do Campo: Políticas, Práticas e Pesquisas

O evento “I Encontro Multiterritorial de Educação do Campo: Políticas, Práticas e
Pesquisas" foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Ricardo Alexandre Castro e tinha como objetivo discutir a educação do campo como
modalidade de ensino, com profissionais que atuam na educação básica e no ensino
superior.

E-mail: ppg@uesb.edu.br
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I Encontro Online Violência contra a Mulher no contexto de pandemia

O evento de ocasião “I Encontro Online Violência contra a Mulher no contexto de
pandemia” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Vanda Palmarella
Rodrigues.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

I Encontro Online Violência contra a Mulher no contexto de pandemia
O evento de ocasião “I Encontro Online Violência contra a Mulher no contexto de
pandemia” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Vanda Palmarella
Rodrigues.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

II colóquio internacional da diversidade sexual e de gênero - II CODIV

O evento “II colóquio internacional da diversidade sexual e de gênero - II CODIV”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Marcus Antônio
Assis Lima tinha como objetivo constituir-se em espaço privilegiado para o encontro,
mesmo que remotamente, de pessoas LGBTQIA+ (e suas possíveis
combinações/derivações), destinando-se principalmente a encaminhar questões de vida
e discurso.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

IV Jornada Universitária em defesa da Reforma Agrária - IV JURA

O evento “IV Jornada Universitária em defesa da Reforma Agrária - IV JURA”
realizado no campus de Itapetinga com coordenação de Wesley Amaral Vieira tinha
como objetivo promover a realização de rodas de conversas, círculos de debates, mesas
redondas com representantes da academia, dos movimentos sociais e da sociedade civil,
para debater temáticas que estão relacionadas à reforma agrária, educação, soberania
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alimentar, dentre outros, envolvendo os campi da UESB em Vitória da Conquista e
Itapetinga.

E-mail:  dcen@uesb.edu.br
Mini curso Mulheres na Filosofia: Introdução às diversas matrizes conceituais

O evento de ocasião “Mini curso Mulheres na Filosofia: Introdução às diversas matrizes
conceituais” foi realizado no campus de Vitória da Conquista e tinha como coordenador
Anderson Cunha de Araujo.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

NAJA - Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa

O programa “NAJA - Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa” realizado n o campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Cláudio Oliveira de Carvalho tinha como
objetivo a continuidade de uma Assessoria Jurídica Universitária Popular (AJUP) na
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, este projeto pretende permanecer
atendendo os movimentos sociais e a comunidade civil organizada na cidade de Vitória
da Conquista e em suas proximidades, possui como característica principal o uso de
uma metodologia inovadora, pois trata da permuta de saberes entre assessorados e
assessores, buscando a emancipação política e ideológica de todos envolvidos.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Projeto Laço de Família - casamento coletivo

O projeto “Projeto Laço de Família - casamento coletivo” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Ellen Fróes Almeida Sena Gomes tinha
como objetivo mediação comunitária, e mecanismo de democratização do acesso à
Justiça oferecendo serviços gratuitos, destinados ao atendimento das pessoas de baixa
renda e que enfrentam dificuldade de acesso à Justiça. E também o caráter educativo, no
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sentido de conscientizar o público envolvido e assistido quanto aos seus direitos e
deveres enquanto cidadãos.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Queer-versando no LALIDIS

O evento “Queer-versando no LALIDIS” realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Emanuelle Sousa Nascimento tinha como objetivo realizar
encontros virtuais com convidados com vasto conhecimento sobre a temática queer.
Propomos ações durantes seis semanas com vídeos/lives com assuntos explanados ao
vivo no canal do LALIDIS, no YouTube.

E-mail: ppg@uesb.edu.br

Rodas de conversa: O papel da escola no enfrentamento à violência contra as
crianças e adolescentes

O evento “Rodas de conversa: O papel da escola no enfrentamento à violência contra as
crianças e adolescentes” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Michelle Ângela Ferraz Santos tinha como objetivo a promoção de
rodas de conversas em ambiente virtual com professores das escolas da rede pública
municipal, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, através de discussões sobre
os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes e do fenômeno da violência em
seus múltiplos aspectos. Com a finalidade de divulgar os serviços públicos existentes na
cidade de Vitória da Conquista, bem como, apontar as ações que podem ser adotadas
pelas instituições escolares na prevenção e enfrentamento à violência.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Rodas de conversa: O papel da escola no enfrentamento à violência contra as
crianças e adolescentes
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O evento “Rodas de conversa: O papel da escola no enfrentamento à violência contra as
crianças e adolescentes” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Michelle Ângela Ferraz Santos tinha como objetivo a promoção de
rodas de conversas com professores das escolas da rede pública municipal, do primeiro
ao nono ano do ensino fundamental, através de discussões sobre os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes e do fenômeno da violência em seus
múltiplos aspectos.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Seminários de Extensão do Lhist 2020

O programa “Seminários de Extensão do Lhist 2020” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Adilson Amorim de Sousa tinha como objetivo
contribuir para a formação de recursos humanos para o trato com fontes documentais
em suporte físico e digital e aprofundar reflexões sobre a memória e história dos
trabalhadores e dos movimentos sociais na região sudoeste da Bahia.

E-mail: dh@uesb.edu.br

VIII Semana Jurídica da UESB

O evento “VIII Semana Jurídica da UESB” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Roberto Cláudio Mendes dos Santos Filho tinha como
objetivo primordial promover a conscientização e a abertura do diálogo entre a
produção acadêmica e a comunidade, fazendo dos presentes agentes multiplicadores do
conhecimento.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br
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