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Direitos humanos e justiça

Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial da UESB -
NEDET/UESB

O programa “Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial da UESB
- NEDET/UESB” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação
de Ana Emília de Quadros Ferraz, por meio do edital 023 e tinha como objetivo
assessorar, de forma técnica, o Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável
do Sudoeste Baiano (CODETER/TISB), nos processos de implementação,
monitoramento e avaliação de políticas públicas que visassem o desenvolvimento
territorial sustentável.

E-mail: dg@uesb.edu.br

Direitos Humanos, Violência e Saúde Mental em Tempos de Pandemia

O programa “Direitos Humanos, Violência e Saúde Mental em Tempos de Pandemia”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Odilza Lines de
Almeida, por meio do edital 023 e tinha como objetivo atender as demandas que
estavam na interface de direitos humanos, violência e saúde mental no que se
refere a ações de capacitação, intervenção, educação e proteção aos atores
envolvidos nas diversas situações de vulnerabilidade e violência e/ou de
dificuldades de acesso a direitos, especialmente diante das restrições em tempos de
pandemia.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Laboratório de Filosofia e Gênero Valdelice Soares Pinheiro

O projeto “Laboratório de Filosofia e Gênero Valdelice Soares Pinheiro” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Anderson Cunha de Araújo,
por meio do edital 023 e tinha como objetivo apresentar interfaces entre a formação
acadêmica, a prática docente e as questões de gênero contemporâneas.

E-mail: dfch@uesb.edu.br
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Desenvolvendo a Oratória

O curso “Desenvolvendo a Oratória” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de João Batista de Castro Júnior, por meio do edital 024 e tinha
como objetivo contribuir para a obtenção de conhecimento prático, pela participação
direta e voluntária dos alunos, tanto pela mobilização de fontes intelectuais quanto pelos
debates, no processo de construção da habilidade oratória.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Multiportas: Cultura de paz e Métodos Adequados de Solução de Conflitos

O programa “Multiportas: Cultura de paz e Métodos Adequados de Solução de
Conflitos” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de José
Carlos Melo Miranda de Oliveira, por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo
disseminar a cultura de paz e as práticas autocompositivas e restaurativas de solução de
conflitos na comunidade acadêmica UESB, Campus de Vitória da Conquista e para os
profissionais da Justiça e comunidades do sudoeste da Bahia, oferecendo cursos, sessões
de mediação, encontros, oficinas e/ou seminários e aplicando os Métodos Adequados de
Solução de Conflitos (MASC) nas demandas da seara familiar recebidas pelo NPJ da
UESB deste campus, o CEJUSC de Brumado e da UESB de Vitória da Conquista e pela
Vara de família e Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista e da Rede
Municipal Socioassistencial.

E-mail: dh@uesb.edu.br
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