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

Educação

Uma Proposta Educativa para o Museu Regional

O projeto “Uma Proposta Educativa para o Museu Regional” realizado pela PROEX com a
coordenação do Técnico administrativo Celso Maciel Sousas, por meio do edital 16/2018,
tinha como o objetivo promover educação patrimonial como ferramenta de acesso à
cidadania, através do Museu, e consequente sensibilização para a conservação, proteção e
valorização do patrimônio cultural. E como objetivos específicos: Estreitar as relações entre
o Museu Regional e a comunidade local e regional; Estimular o senso crítico, levando a
comunidade à reflexão e compreensão de si mesma dentro de um contexto
histórico-temporal; Valorizar as experiências trazidas pelo público, promovendo o
intercâmbio entre vivências da comunidade e do MRVC; Promover a inclusão sócio-cultural
de pessoas portadoras de necessidades especiais, através de parcerias com instituições que
desenvolvem trabalhos com este público; Complementar a educação formal e contribuir
para uma formação cidadã; Divulgar e estimular pesquisas na Biblioteca Heleusa Câmara;
Incentivar o reconhecimento da relevância dos fatos, personagens e locais do passado
histórico da cidade, despertando o sentimento de pertencimento nos visitantes, mediante a
visualização do acervo do MRVC; Incentivar a inclusão da história local no currículo das
escolas; Ampliar o acesso à informação e bens culturais; Tornar o MRVC um laboratório
para diversas atividades e disciplinas escolares, contribuindo para o surgimento de novos
pesquisadores e historiadores.

Contato: proex@uesb.edu.br

A Ciência é um Show

O projeto “A Ciência é um Show” realizado no campus de Jequié com a coordenação da
docente Joelia Martins Barros, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo reconhecer
a importância e contribuição da ciência na construção do conhecimento científico. Além de
promover a ciência nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de Jequié e Microrregião;
Incentivar o estudo das ciências (química, física, biologia, etc.) entre as escolas; Selecionar
experimentos investigativos de ciências.

Contato: dqe@uesb.edu.br
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Tupinambá 2018

O projeto “Tupinambá 2018” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da docente Consuelo de Paiva Godinho Costa, por meio do edital 16/2018 e
tinha como objetivo geral dar continuidade ao curso de língua Tupi para a comunidade
indígena Tupinambá, em Olivença, BA, trabalho este iniciado em 2010 e, desde 2011,
conduzido com o auxílio dos recursos de extensão comunitária e de pesquisa da Uesb.

Contato: dell@uesb.edu.br

Língua Inglesa: Leitura e Interpretação de Texto

O curso “Língua Inglesa: Leitura e Interpretação de Texto” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação do docente Sueid Fauaze, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo trabalhar com estratégias de leitura visando exames de
proficiências em língua inglesa, disponibilizando, para a comunidade interna e externa da
UESB, aulas de inglês para fins específicos que instrumentalizam os alunos na língua alvo
do curso.

Contato: dell@uesb.edu.br

Singing Along 8

O projeto “Singing Along 8” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da docente Joceli Rocha Lima, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo geral: Promover encontros entre alunos, professores e demais interessados para
trabalhar canções nas diferentes línguas estrangeiras (Inglês, Francês, Espanhol e Libras)
ensinadas na UESB. E como objetivos específicos: Conhecer a letra das canções
selecionadas para cada encontro; Desenvolver técnicas para o trabalho com a música em
sala de aula e aplicá-las nos encontros; Estimular o canto como estratégia para o
aprimoramento da habilidade oral na língua estrangeira e da expressão livre, no caso da
LIBRAS; Falar/Usar a língua estrangeira; Proporcionar ludicidade, conhecimento, prazer e
descontração aos participantes.

Contato: dell@uesb.edu.br

XVII Semana de Economia

O evento “XVII Semana de Economia” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com coordenação do docente Josias Alves de Jesus, por meio do edital 16/2018 e tinha
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como objetivo: I. Realizar a pesquisa de preços dos Indicadores Econômicos: Cesta Básica,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de Vitória da Conquista; II. Acompanhar
mensalmente a evolução de preços dos produtos/serviços referentes aos Indicadores
Econômicos: Cesta Básica, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA e dos
os nove grupos que compõem o índice: Alimentação e bebidas; Habitação; Artigos de
residência; Vestuário; Transportes; Saúde e Cuidados Pessoais; Despesas Pessoais;
Educação e Comunicação de Vitória da Conquista, assim como, calcular o gasto mensal que
um trabalhador teria para adquiri-los; III. Identificar os itens de consumo de maior/menor
relevância nos orçamentos familiares da população e na cesta básica regulamentada pelo
Decreto-lei 399/38 de Vitória da Conquista; IV. Estabelecer relações entre os itens da cesta
de consumo e a renda familiar da população conquistense; V. Fazer o acompanhamento da
evolução/involução de preços dos produtos Cesta Básica, Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA e dos os nove grupos que compõem o índice: Alimentação e
bebidas; Habitação; Artigos de residência; Vestuário; Transportes; Saúde e Cuidados
Pessoais; Despesas Pessoais; Educação e Comunicação em Vitória da Conquista,
comparando com as cidades pesquisadas pelo DIEESE e IBGE; VI. Oferecer embasamento
teórico e prático, visando contribuir para o processo de formação acadêmica e profissional
de alunos de Graduação e público externo. VII. Oferecendo embasamento teórico e prático,
a Pesquisa intitulada 'Programa de Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista’
publicada no diário oficial de 24 de janeiro de 2018 e cadastrada nessa mesma área de
concentração . VIII. Implementar a pesquisa de preços dos Indicadores Econômicos: Cesta
Básica em Itapetinga; IX. Implementar a pesquisa de preços dos Indicadores Econômicos:
Cesta Básica em Jequié.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Ciclo de debates em comemoração aos 10 anos de GePAD

O evento “Ciclo de debates em comemoração aos 10 anos de GePAD” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Luci Mara Bertoni, por meio do
edital 16/2018, tinha como o objetivo promover o debate sobre a temática de gênero,
políticas, álcool e drogas. Socializar os resultados de estudos e pesquisas desenvolvidas
pelo grupo durante 10 anos de existência.

Contato: dfch@uesb.edu.br
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Vila da Ciência

O projeto “Vila da Ciência” realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente
Alcione Torres Ribeiro, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo os projetos de
extensão desenvolvidos na UESB para a comunidade em geral de Jequié e micro-região;
Criar ambiente laboratorial nas escolas de Jequié e micro-região; Descobrir novos talentos
para a carreira científica na nossa micro-região; Criar uma comunidade amadurecida
cientificamente, capaz de entender as ciências no âmbito do seu dia a dia; Divulgar as
pesquisas científicas desenvolvidas na UESB no âmbito de seus programas de
pós-graduação; Aproximar os estudantes do Ensino Básico e Técnico do ambiente
universitário.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista

O programa “Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista” foi realizado no referido
campus com coordenação da docente Delza Rodrigues de Carvalho, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo geral: Integrar graduandos e egressos em ações de extensão
no âmbito do curso de Ciências Econômicas e cursos afins da UESB estimulando a troca de
conhecimentos e experiências entre economistas graduados e em graduação e profissionais
de áreas afins com vistas ao fortalecimento do vínculo entre a formação oferecida pelo
curso e a atuação do economista diplomado pela UESB no mercado de trabalho. E como
objetivos específicos 1) oportunizar a participação de graduandos e egressos em atividades
de extensão consolidadas no âmbito do curso como o Programa de Extensão Indicadores
Econômicos de Vitória da Conquista; 2) planejar e implementar ação de consultoria
empresarial voltada para micro e pequenas empresas realizada por graduandos e egressos de
economia e cursos afins sob orientação docente com vistas à formalização e consolidação
desta atividade entre as ações de extensão do curso; 3) planejar e executar cursos de curta
duração voltados à discentes, egressos, comunidade acadêmica e local envolvendo temas
alcançados pelas ações de extensão existentes e em desenvolvimento, promovendo, ainda,
capacitação dos pesquisadores envolvidos.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Quinta Semana de Física

O evento “Quinta Semana de Física” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
coordenação da docente Sandra Cristina Ramos, por meio do edital 16/2018 e tinha como

Campus de Vitória da Conquista                               (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:ds2jq@uesb.edu.br


Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
N° 16.825, de 04.07.2016
objetivos gerais efetuar um debate sobre a reforma curricular do Curso de Licenciatura em
Física segundo a resolução 02/2015 propiciando uma discussão em termos de projeto
político e pedagógico do Curso de Licenciatura em Física com a participação docente e
discentes dos níveis superior e médio. E como objetivos específicos atingir um total mínimo
de 250 participantes no evento. Promover atividades extracurriculares, necessárias para
formação de estudantes do Curso de Licenciatura em Física da UESB, bem como a
estudantes e professores de ensino superior e médio da região do Sudoeste da Bahia;
Propiciar aos participantes vivenciar, relatar e discutir experiências que vêm sendo
desenvolvidas nas áreas de Física e Tecnológica, assim como as relações interdisciplinares
da Física; Congregar pesquisadores, docentes, estudantes e participantes em geral para
discutir o processo de ensino – aprendizagem de Física na educação no ensino médio e
superior. Propiciar a divulgação e discussão dos conceitos da Física Moderna e suas
relações com equipamentos do nosso cotidiano, assuntos carentes de discussão na nossa
sociedade e no ensino médio. Propiciar ao professor a reflexão sobre uma prática
pedagógica mais coerente com a realidade do cotidiano do aluno; Promover discussão sobre
o curso de Licenciatura em Física existente na UESB e em outras instituições de ensino,
além de divulgar pesquisas desenvolvidas pelos participantes.

Contato: dce@uesb.edu.br

Compartilhando saberes: integração entre graduandos e egressos do curso de Ciências
Econômicas e afins da UESB na prática extensionista numa perspectiva
interdisciplinar

O projeto “Compartilhando saberes: integração entre graduandos e egressos do curso de
Ciências Econômicas e afins da UESB na prática extensionista numa perspectiva
interdisciplinar” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da
docente Maíra Ferraz de Oliveira Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo
geral: aprofundar os conhecimentos acerca da dinâmica do capitalismo contemporâneo E
como objetivos específicos: 1. Compreender o processo de financeirização da economia ; 2.
Debater a relação entre expansão financeira e contra reformas trabalhista e do sistema de
seguridade social; 3. debater os impactos da financeirização no mercado de trabalho; 4.
Debater e apontar caminhos para superação da crise econômica, social e ambiental
contemporânea; 5. Ampliar os conhecimentos acerca das temáticas trabalhadas durante o
Ciclo de Debates.

Contato: dcsa@uesb.edu.br
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Urgências Odontológicas: Abordagem clínica humanizada como desafio na saúde
pública

O projeto “Urgências Odontológicas: Abordagem clínica humanizada como desafio na
saúde pública” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Carlos
Vieira Andrade Junior, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivos: 1- Buscar com
este projeto de Extensão a criação de um serviço de atendimento a urgências odontológicas,
com ênfase na promoção de saúde de maneira acolhedora e transformadora. 2- Proporcionar
aos discentes treinamento para atuar frente às diferentes patologias do sistema
estomatognático, principalmente aquelas associadas a urgências odontológicas. 3- Oferecer
à comunidade um serviço que pode se tornar referência no pronto atendimento de
odontologia. Sendo sua principal missão o alívio da dor dental e/ou periapical e
consequentemente o restabelecimento da qualidade de vida dos pacientes.

Contato: dsi@uesb.edu.br

UrbaniurbBA[18] Semináriosmo na Bahia

O evento “ UrbaniurbBA[18] Semináriosmo na Bahia” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com coordenação do discente Gilson Santiago Macedo Junior, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo reunir professores, pesquisadores, estudantes,
profissionais, técnicos governamentais e representantes da sociedade civil organizada e dos
movimentos populares, interessados nos estudos sobre a cidade, a urbanização e o
urbanismo, com o intuito de debater e refletir sobre a luta pelo direito à cidade, por cidades
mais justas e democráticas. Seus objetivos específicos foram: 1. Socializar a produção
acadêmica, no âmbito das pesquisas voltadas para estudos sobre as cidades, especialmente,
as baianas; 2. Desenvolver, por meio de mesas redondas, grupos de trabalhos, espaços de
diálogos e atividades artístico-culturais, debates sobre avanços e percalços após a
promulgação do Estatuto da Cidade; 3. Trocar experiências com profissionais, técnicos,
estudantes e representantes da sociedade civil organizada e movimentos populares sobre
práticas vinculadas à produção de cidades mais democráticas.

Contato: dcsa@uesb.edu.br
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Educação para as Relações Étnicas em Histórias e Culturas Indígenas

O curso “Educação para as Relações Étnicas em Histórias e Culturas Indígenas” realizado
no campus de Itapetinga com a coordenação do docente José Valdir Jesus de Santana, por
meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo refletir acerca das Histórias e culturas dos
povos indígenas do nosso país, no sentido de compreender e valorizar a diversidade
étnico-cultural que o forma. E como objetivos específicos: 1. Refletir acerca da importância
de uma educação para a valorização da diversidade e da diferença cultural que forma o
nosso país; 2. Refletir acerca da diversidade indígena em nosso país; 3. Analisar a
importância da Lei 11.645/2008; 4. Refletir acerca das histórias e culturas dos povos
indígenas de nosso país, especialmente dos da Bahia. 5. Compreender as principais questões
que envolvem os povos indígenas em nosso país, especialmente as voltadas para educação,
saúde e território. 6. Refletir acerca das representações construídas sobre os povos
indígenas, especialmente as veiculadas nos livros didáticos. 7. Contribuir na formação
inicial e continuada de profissionais da área de educação a fim de melhorar suas práticas
educativas;

Contato: dchel@uesb.edu.br

II Seminário Arte e Filosofia

O evento “II Seminário Arte e Filosofia” realizado no campus de Jequié com a coordenação
da docente Zamara Araújo dos Santos, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo o
exercício e experimentação das potências de criação do pensamento; Aprofundar o estudo
filosófico da arte; Fomentar o estudo a aprofundamento da filosofia e da arte; Despertar
interesse pela filosofia e pela arte; Tornar visível a compreensão do mundo contemporâneo,
sua complexidade e mutações, e a exigência de uma visão crítica e de novos paradigmas;
Propiciar uma visão estética da vida e do pensamento atual; Traçar um diagnóstico do
mundo contemporâneo; Demonstrar o caráter transversal dos saberes, a fim de entender
suas relações e sua dimensão ética e política. Propiciar uma interação múltipla da filosofia,
da arte e de suas micropolíticas, e das diversas criações tais como, dança, teatro, música,
cinema, literatura, etc. Estudar e discutir as criações no cinema e nas artes em geral; Instigar
a abordagem de temas contemporâneo através de um olhar crítico e consistente; Articular
ensino-pesquisa-extensão; Desenvolver uma compreensão dos problemas sociais, visando a
formação e exercício da cidadania;

Contato: dchl@uesb.edu.br
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Observatório de Políticas Públicas Educacionais de Itapetinga (Observa Itapetinga)

O projeto “Observatório de Políticas Públicas Educacionais de Itapetinga (Observa
Itapetinga)” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação do docente Daelcio
Ferreira Campos Mendonça, por meio do Edital 16/2018, e tinha como objetivo geral
mapear as Políticas Públicas Educacionais implementadas no Município de Itapetinga pela
Secretaria Municipal de Educação (SME). Oferecer formação continuada para os Gestores
da Educação Municipal na área das Políticas Públicas Educacionais. Estimular o
fortalecimento da cultura da avaliação das Políticas Públicas Educacionais. Aprimorar o
controle social dos gastos públicos na implantação das Políticas Públicas Educacionais.
Fortalecer o debate na esfera pública sobre os problemas educacionais do município,
envolvendo Universidade, Sociedade Civil e Poder Público. Desenvolver estudos e
pesquisas relativas aos processos de concepção, implantação e avaliação das Políticas
Públicas Educacionais em Itapetinga. Contribuir para o melhoramento da qualidade social
da educação ofertada por este município. Ampliar o conhecimento científico sobre a
implantação e execução de Políticas Públicas Educacionais, em âmbito municipal, por meio
da divulgação de Artigos, Resenhas, Resumos Expandidos em Revista Científica criada a
partir do próprio Observatório.

Contato: dchel@uesb.edu.br

Temática indígena na escola/universidade: qualificação para docentes e discentes

O projeto “Temática indígena na escola/universidade: qualificação para docentes e
discentes” realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Danilo César
Souza Pinto, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo discutir as questões relativas
às relações étnicas raciais, especialmente a questão indígena, articulando com o debate que
norteia a promoção de políticas públicas referentes a esse tema. E como objetivos
específicos era propiciar à comunidade universitária e aos docentes da rede pública e
particular o debate sobre as sociedades indígenas do Brasil. Identificar e discutir as políticas
públicas sobre essa população. Promover discussões que combatam o preconceito étnico
racial no espaço universitário e na comunidade em geral.

Contato: dchl@uesb.edu.br
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Series of Lectures on EFL Teaching and Learning: 10th Edition (SolinEnglish)

O evento “Series of Lectures on EFL Teaching and Learning: 10th Edition (SolinEnglish)”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Diógenes
Cândido de Lima, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Socializar, junto
a um grande contingente de professores de língua inglesa da rede pública e privada,
discentes e egressos da graduação em Letras com Inglês, professores e alunos de cursos
livres, pesquisadores e demais interessados, discussão atualizada no que diz respeito a
diversos temas relacionados ao ensino e à aprendizagem de língua estrangeira, os quais têm
sido enfocados na graduação em Letras e Letras Modernas, no Curso de Especialização em
Inglês como Língua Estrangeira e no Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens
da UESB. E como objetivos específicos: Discutir aspectos modernos da aquisição e
desenvolvimento da linguagem; Fornecer suportes teóricos que possibilitem uma atuação
mais eficaz nas escolas de ensino fundamental e médio, nas IES e nos cursos livres de
Inglês da nossa região; Possibilitar oportunidades para um amplo conhecimento das normas
interculturais e suas influências na aquisição de língua estrangeira; Contribuir para o
aprimoramento das habilidades linguísticas básicas; Oferecer aos participantes a
oportunidade de imersão linguística em língua inglesa durante todo o tempo da atividade
extensionista (todas as atividades serão realizadas em língua inglesa).

Contato: dell@uesb.edu.br

XXVII Encontro de Leitura Proler/Uesb: campus de Vitória da Conquista

O evento “XXVII Encontro de Leitura Proler/Uesb: campus de Vitória da Conquista”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Almiralva
Ferraz Gomes, por meio do Edital 16/2018, e tinha como objetivo geral cumprir as
diretrizes e princípios pedagógicos idealizados pela Coordenação Nacional do Proler que
estabelece a organização de Encontro Anual de Leitura como prática permanente de
mobilização da sociedade, em parceria com o governo, a fim de fazer crescer a consciência
e a consequente demanda das condições de acesso variado e de qualidade aos bens culturais,
através da leitura e da escrita. E como objetivos específicos: Fornecer aos participantes
condições de desenvolverem e/ou ampliarem suas habilidades na leitura e na produção de
textos, bem como oferecer oportunidade de treinamento, com vistas a prática profissional
nas áreas de leitura, de produção de textos de diferentes gêneros; Estimular a leitura e a
produção textual mediante a escrita de si como forma libertária para novos modos de
existência e inserção social; Formação de recursos humanos para a promoção da leitura,
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com perspectiva de aprofundamento e extensão; Capacitar 400 professores e alunos do
Ensino Fundamental , Ensino Médio, EJA, bibliotecários, técnicos em educação, dos
municípios de Vitória da Conquista para a formação de promotores da leitura; Permitir o
fortalecimento de ações de promoção da leitura entre alunos e professores mediante a
realização de minicursos, palestras, exposições; Planejar e realizar mini cursos de leitura e
de escrita de textos de diversos gêneros; Promover o encontro de escritores com seus
leitores Conduzir os participantes à apropriação dos recursos, métodos e técnicas, bem
como à descoberta de um estilo próprio na arte de contar histórias; Promover o intercâmbio
e a cooperação técnico-científicos entre os docentes e discentes da UESB e a comunidade
científica regional e nacional; Desenvolver o nível de compreensão de leitura, e a habilidade
de escrita entre adultos, crianças, jovens e adultos não leitores, visando alcançar melhor
rendimento escolar e diminuir os índices de repetência e deserção; Promover o intercâmbio
das experiências de leitura; Resgatar o fabulário regional para valorização de textos
populares; Organizar a escrita de textos provenientes da oralidade em contos populares e no
cancioneiro repentista; Incentivar a escrita autobiográfica.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Proler/UESB: campus de Vitória da Conquista

O programa “Proler/UESB: campus de Vitória da Conquista” realizado no de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Almiralva Ferraz Gomes, por meio do Edital
16/2018, e tinha como objetivo geral formação contínua de leitores educadores,
comprometidos com a releitura social e a democratização de acesso aos bens culturais. E
como objetivos específicos: Estimular a leitura, o letramento e a produção escrita criativa
como formas libertárias para novos modos de convivência e inserção social; Criar
condições de acesso ao livro para que a comunidade sinta-se beneficiária imediata do
programa de incentivo à leitura; Promover reflexões sobre a importância da leitura e da
escrita, utilizando diferentes linguagens, visando a formação do orientador crítico. Orientar
a leitura no sentido de favorecer a participação do cidadão, através da análise do seu papel e
das transformações possíveis no contexto social em que estiver inserido; Desenvolver o
nível de compreensão de leitura, e a habilidade de escrita entre crianças e jovens, e adultos
não-leitores; Promover interlocução pública entre escritores e leitores; Rememorar relatos
ancestrais, contemporâneos e “Causos Regionais”, através da contação de histórias e do
teatro popular; Resgatar o fabulário regional para valorização de textos populares;
Organizar a escrita de textos provenientes da oralidade em contos populares e no
cancioneiro repentista; Incentivar a escrita autobiográfica; Democratizar o acesso aos
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espaços culturais; Estimular a aprendizagem das linguagens eletrônicas com uso do
computador e internet; Valorizar o patrimônio cultural para preservação da memória
regional.

Contato:  dcsa@uesb.edu.br

Liga da Leitura UESB– Ensino Individualizado e Informatizado de Leitura e Escrita

O projeto “Liga da Leitura UESB– Ensino Individualizado e Informatizado de Leitura e
Escrita” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente
Antonio Mauricio Moreno, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo desenvolver
condições de aplicação de um procedimento de ensino individualizado e informatizado a
crianças com dificuldades de aprendizagem. E produzir conhecimento relacionado a
processos de aprendizagem.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Jardins da saúde: um incentivo ao diálogo entre ciências da natureza e saberes
populares na escola

O projeto “Jardins da saúde: um incentivo ao diálogo entre ciências da natureza e saberes
populares na escola” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação
do docente Luiz Humberto Souza, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo a
implantação do cultivo de plantas medicinais em escolas públicas e privadas do município
de Vitória da Conquista, através de jardins que contarão com participação de alunos,
professores e funcionários. Com isso, pretendia-se difundir fazeres/saberes e ciência
relacionados ao uso das plantas na saúde, integrando a comunidade escolar e dando
oportunidade para que essas pessoas desenvolvam estes conteúdos em suas casas e
arredores, de modo que o jardim da saúde se torne um espaço público para trocas de
experiências, valorização e resgate do saber/fazer popular e tradicional na escola.

Contato: lhs@uesb.edu.br

Laboratório Móvel de Ciências Naturais

O projeto “Laboratório Móvel de Ciências Naturais” realizado no campus de Jequié com a
coordenação da docente Ana Cristina Santos Duarte, por meio do edital 16/2018, tinha
como o objetivo Difundir e popularizar o conhecimento científico e tecnológico por meio de
um laboratório móvel de ciências, visando a melhoria da qualidade do processo de ensino
aprendizagem de Ciências e Biologia em escolas da educação básica. E como objetivos
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específicos: Difundir a ciência e tecnologia entre alunos em escolas da educação básica na
cidade de Jequié e circunvizinhas; Possibilitar a aprendizagem de Ciências e Biologia por
meio de atividades práticas/experimentais. Possibilitar o envolvimento e a participação de
discentes da graduação em Ciências Biológicas, enriquecendo suas experiências acadêmicas
e profissionais; Auxiliar os professores no desenvolvimento de aulas práticas,
complementares às aulas teóricas desenvolvidas em classe regular.

Contato: dfz@uesb.edu.br

Ciclo debates GEPECC 2018

O evento “Ciclo debates GEPECC 2018” realizado pela Proex com a coordenação do
docente Renato Pereira de Figueiredo, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo
possibilitar o diálogo entre os pesquisadores oriundos das ciências naturais e experimentais;
Apresentar a ciência como uma rede entrecruzada de fatos e teorias em um contexto
histórico e social.

Contato: geac@uesb.edu.br

As matrizes pedagógicas do MST. Uma 'nova' escola ou a 'velha' ressignificada?

O curso “As matrizes pedagógicas do MST. Uma 'nova' escola ou a 'velha' ressignificada?”
realizado pela PROEX com a coordenação da discente Monaliza Meira Simões, por meio
do Edital 16/2018, tinha como objetivo oferecer formação sobre a pedagogia do MST e sua
(im)possibilidade de revolucionar a escola.

Contato: geac@uesb.edu.br

I Seminário Integrado de Inclusão

O evento “I Seminário Integrado de Inclusão” realizado no campus de Jequié com a
coordenação da docente Ana Isabel Reis Nascimento, por meio do Edital 16/2018, tinha
como objetivo fomentar um espaço de discussão sobre as práticas curriculares no contexto
da educação inclusiva. E como objetivo específicos pretendia discutir estratégias
curriculares que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos. Congregar as diversas
instituições de ensino com atuação na área da educação inclusiva, no município de
Jequié-Bahia. Realizar oficinas de intervenção com foco em diferentes deficiências: visual,
surdez, intelectual, transtorno global do desenvolvimento TGD (autismo, TDAH),
transtorno da aprendizagem (dislexia, discalculia, disgrafia).
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Contato: dcb@uesb.edu.br

Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia LADIQ

O programa “Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia LADIQ” realizado
no campus de Jequié com a coordenação do docente Renê Alexandre Giampedro, por meio
do Edital 16/2018, tinha como objetivo promover a popularização e divulgação da ciência
Química e suas tecnologias, bem como a conscientização sobre o papel da Química na
sociedade. E como objetivos específicos implantar um espaço de desenvolvimento de
diversos materiais e ações voltadas à educação não-formal em Química; Criar um ambiente
propício para o envolvimento de alunos e docentes na divulgação das informações de cunho
científico de forma atrativa e interativa com a comunidade; Propor novas abordagens para
melhorar a aprendizagem no ensino de Química; Incluir e democratizar a Química e suas
tecnologias nas séries básicas, procurando promover a Alfabetização Científica e a
desmistificação desta ciência; Estabelecer uma relação mais estreita entre o que se ensina na
sala de aula e nos livros textos com os fenômenos naturais; Incentivar propostas para
Educação Ambiental; Estimular e treinar os professores do ensino básico para uso do
laboratório experimental; Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica básica como
ferramenta essencial para obtenção do conhecimento; Montar experimentos para o ensino
de Química, motivando os alunos de diversos níveis de escolarização para as profissões
ligadas a essa ciência; Construir kits didáticos para a inclusão de portadores de necessidades
especiais; Criar um fórum permanente de discussão sobre o ensino formal e não-formal de
Química; Propiciar a formação de futuros cientistas com projetos de iniciação científica
júnior.

Contato: dqe@uesb.edu.br

1º Simpósio de Cirurgia Geral do Sudoeste da Bahia: Aspectos Clínicos e Práticos

O curso “1º Simpósio de Cirurgia Geral do Sudoeste da Bahia: Aspectos Clínicos e
Práticos” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente
Gibran Ribeiro da Rocha, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral:
Qualificar a comunidade de saúde cirúrgica. E como objetivo específico: 1- Oferecer
palestras pautadas no ensino-pesquisa em temas de cirurgia recentes e mais prevalentes 2-
Capacitar a comunidade científica, profissionais e estudantes, em técnicas de sutura e
conduta para cada perfil de paciente;

Contato: dcn@uesb.edu.br
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Análise da Conjuntura Política- ACP 2018

O evento “Análise da Conjuntura Política- ACP 2018” foi realizado pela Pró Reitoria de
Extensão (PROEX) da UESB com a coordenação do discente Iago Santos Aguiar, por meio
do edital 16/2018 e tinha como objetivo: A) Difundir o conhecimento acadêmico para a
comunidade externa; B) Explicar o que é um plano econômico de governo à sociedade em
geral; C) Discutir os planos de governo, a partir de uma perspectiva macroeconômica; D)
Demonstrar o papel educativo da Universidade; E) Estimular a participação da sociedade
nos eventos acadêmicos.

Contato: geac@uesb.edu.br

Orientação em Morfossintaxe para professores de Língua Portuguesa

O projeto “Orientação em Morfossintaxe para professores de Língua Portuguesa” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Elisângela
Gonçalves da Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo ajudar o professor de
Língua Portuguesa a compreender em que consiste estudar gramática; Promover o debate
sobre o alcance e os limites do ensino de gramática; Levar o professor de Português à
reflexão sobre a norma-padrão e o uso das estruturas gramaticais na linguagem formal e
informal; Incentivar a reflexão sobre o ensino dos conteúdos abordados; Incentivar a
pesquisa, buscando integrar a experiência prática ao conhecimento acadêmico; Desenvolver
o estudo de tópicos básicos de gramática normativa; Realizar o estudo de procedimentos
para desenvolver a autonomia necessária para a consulta/pesquisa de normas gramaticais;
Analisar criticamente alguns conceitos e classificações feitos pela Nomenclatura Gramatical
Brasileira; Desenvolver visão crítica com relação às teorias de análise gramatical; Discutir
fenômenos morfossintáticos nas perspectivas da gramática normativa e da linguística;
Analisar fenômenos morfossintáticos com base na oralidade, na escrita e na leitura; Discutir
alternativas de como ensinar gramática na escola, além de discutir práticas de letramento
que podem ser aplicadas dentro e fora da sala de aula.

Contato: dell@uesb.edu.br

II Encontro de Química e Física

O evento”II Encontro de Química e Física” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação da docente Ernani Lacerda de Oliveira Neto, por meio do Edital 16/2018, tinha
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como objetivo promover a discussão e troca de conhecimentos das áreas de Química e
Física por meio de palestras, minicursos, oficinas, mesas redondas e apresentação de
trabalhos visando a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão nessas áreas.

Contato: dcen@uesb.edu.br

Laboratório de Matemática LABOMAT

O programa “Laboratório de Matemática LABOMAT” realizado no campus de Vitória da
Conquista coordenado por Eridan da Costa Santos Maia(docente), por meio do Edital
16/2018, tinha como objetivos gerais 1 Implementar um ambiente didático-pedagógico para
a qualificação em Matemática de discentes e professores da UESB e da comunidade. 2
Fomentar a criação e a utilização de diversas ferramentas e métodos educacionais, a fim de
tornar o ensino de Matemática mais acessível, dinâmico e atrativo aos estudantes. E como
objetivos específicos: 1 Propiciar aos professores um ambiente favorável para o
desenvolvimento de suas atividades; 2 Proporcionar a troca de experiências na utilização de
novas metodologias de ensino (modelagem, resolução de problemas, utilização da história
da Matemática, uso de jogos, etc.) entre professores e estudantes do curso; 3 Desenvolver e
aplicar o método científico da Matemática, por meio da técnica da redescoberta, envolvendo
os discentes do curso; 4 Qualificar professores de Matemática das redes de Ensino
Fundamental e Médio; 5 Propiciar aos docentes e discentes oportunidades de vivenciar,
relatar e discutir experiências que vêm sendo desenvolvidas na área de Educação
Matemática; 6 Proporcionar ao professor de Ensino Médio e Superior a reflexão sobre uma
prática pedagógica mais coerente com a realidade do cotidiano do aluno; 7 Promover
atividades extracurriculares aos estudantes de Licenciatura em Matemática da UESB, bem
como a estudantes e professores de Ensino Superior e Médio da região; 8 Apresentar um
conjunto de sugestões de práticas educativas e de organização do currículo; 9 Divulgar
pesquisas na área de Educação Matemática, através de apresentação de trabalhos
monográficos.

Contato: dce@uesb.edu.br

Ensino de Ciências Através de Materiais Alternativos e/ou de Baixo

O projeto “Ensino de Ciências Através de Materiais Alternativos e/ou de Baixo” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com coordenação da docente Luizdarcy de
Matos Castro, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral promover a
revitalização do ensino de Ciências Naturais e Matemática através da confecção de
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experimentos com materiais alternativos e/ou de baixo custo que podem ser levados à sala
de aula de forma a possibilitar uma aprendizagem mais significativa. Propõe uma prática
motivadora, na tentativa de consolidar, através da associação teoria/prática, o ensino de
Ciências mediante experiências e resultados do trabalho das oficinas realizadas na UESB e
nas escolas públicas do município de Vitória da Conquista. Além disso, essa prática
pressupõe uma interação entre os alunos dos cursos de licenciaturas da UESB e destes com
professores da rede pública. Visa também suprir, na formação dos referidos alunos, lacunas
deixadas pelo ensino tradicional, a fim de que, se possa trabalhar respeitando a realidade do
educando, procurando auxiliá-lo a compreender e transformar sua realidade. E como
objetivos específicos: Realizar experimentos sobre as diversas áreas do Ensino de Ciências
e Matemática utilizando materiais de fácil obtenção e baixo custo; Ensinar conceitos
básicos de Ciências e Matemática por meio de experimentos construídos com materiais de
fácil obtenção e baixo custo; Aproximar a universidade e a comunidade promovendo
atividades acadêmicas que tornam a aprendizagem mais significativa e associada às reais
necessidades da região; Estimular nos alunos e professores das escolas um maior interesse
pela matemática, as ciências naturais e suas aplicações tecnológicas; Proporcionar ao aluno
um aprofundamento de seus conhecimentos na área de Física e Matemática, para que haja
cooperação com o professor a fim de reduzir o índice de repetência na disciplina;
Proporcionar a interação social entre os grupos que irão desenvolver as atividades
experimentais; Maior interação das ciências com fatores ambientais, pois no executar das
atividades, deve-se atentar para conceitos e definições científicas que se manifestam em
vários fenômenos naturais; Tornar mais efetivo o processo ensino-aprendizagem,
estimulado pela motivação e curiosidade; Ministrar, para os professores das escolas do
município, cursos de implementação de novas metodologias para o ensino de ciências e
matemática; Realizar feiras de ciências para exposição dos trabalhos desenvolvidos no
projeto, permitindo assim que o conhecimento produzido na universidade seja socializado
com a comunidade; Capacitar professores do ensino médio e fundamental,
proporcionando-lhes suporte prático e teórico, e por fim, desenvolver nos alunos de
graduação a prática de atividade e ações investigativas acerca dos fenômenos e
transformações que ocorrem no mundo a sua volta.

Contato: dce@uesb.edu.br
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Trabalho e Educação: dos conceitos e categorias fundamentais a reforma trabalhista
de 2017

O projeto “Trabalho e Educação: dos conceitos e categorias fundamentais a reforma
trabalhista de 2017” realizado pela PROEX com a coordenação do docente Marcelo Torreão
Sá, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo reparar trabalhadores, sindicalistas,
sobre os conceitos e categorias fundamentais de trabalho e educação e fomentar a luta
contra os reflexos, dos principais efeitos da reforma trabalhista de 2017, no mundo do
trabalho. E como objetivos específicos discutir os conceitos fundamentais de trabalho e
educação baseado nas contribuições de Karl Marx, György Lukács e Dermeval Saviano;
Discutir os principais efeitos da reforma trabalhistas de 2017 no mundo do trabalho;
Identificar e debater de forma dialógica os impactos da reforma trabalhista de 2017 no
mundo do trabalho no município de Jequié e região.

Contato: geac@uesb.edu.br

Assessoria ao Ensino de Geografia na Educação Básica

O projeto “Assessoria ao Ensino de Geografia na Educação Básica” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Adriana David Ferreira Gusmão, por
meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo discutir metodologias, práticas docentes e
recursos no Ensino de Geografia na Educação Básica, com vistas a integrar as discussões
acadêmicas e o fazer cotidiano da escola. E como objetivos específicos: Viabilizar rodas de
conversa sobre o ensino de Geografia na Educação Básica; Promover minicursos e oficinas
pedagógicas sobre o ensino de Geografia; Proporcionar discussões em eventos e oficinas
pedagógicas sobre a apropriação material e simbólica do espaço e o Ensino de Geografia na
Educação Básica; Confeccionar materiais didáticos que permitam a identificação e
discussão sobre as práticas sociais no espaço urbano e rural para utilização nas aulas de
Geografia; Analisar as interações sociais, itinerários, opções e lugares de consumo, as
tradições que produzem o espaço geográfico.

Contato: dg@uesb.edu.br

Museu Pedagógico a Educação e as Ciências no CentroSul da Bahia

O programa “Museu Pedagógico a Educação e as Ciências no CentroSul da Bahia”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Lívia Diana
Rocha Magalhães, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo manter a idéia de
Museu Pedagógico vivo e dinâmico, fruto das exigências do presente, por meio das
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pesquisas, exposições e eventos, catalogação e organização constantes de seus materiais
para a sua disponibilização científica e social.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Práticas integrativas e complementares da saúde pic's

O curso “Práticas integrativas e complementares da saúde pic's” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação do docente Luiz Humberto Souza, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo capacitar agentes de saúde, agricultores, técnicos da
área e o público em geral sobre as Práticas Integrativas e Complementares, fortalecendo
ações e serviços de PICS nas redes de atenção à saúde pública e privada. Além de promover
a interação e a troca de experiências entre os profissionais envolvidos com as PICS.

Contato: dfz@uesb.edu.br

Sing for Fun!

O projeto “Sing for Fun!” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
coordenação do discente Rodrigo Barreto de Sousa, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo geral: Proporcionar ao público-alvo contato com a língua inglesa (LI), de
maneira divertida e prazerosa, a partir da utilização de músicas desse idioma. E como
objetivos específicos desta atividade extensionista: Aguçar a percepção do alunado sobre o
idioma inglês; Estimular a memória auditiva dos alunos no que se refere à LI; Contribuir
para a ampliação e/ou aprimoramento de competências linguísticas e interculturais
elementares da língua estrangeira; Encorajar o pensamento crítico, reflexivo e criativo do
aluno por meio de debates suscitados a partir do uso de música em LI; Contribuir para a
formação de alunos cidadãos e conscientes do papel que têm para a transformação da
sociedade; Despertar a motivação do público-alvo para o aprendizado de língua estrangeira.

Contato: dell@uesb.edu.br

Educação das Relações Étnicas: Saberes e Práticas dos Legados Africanos, Indígenas e
Quilombolas

O programa “Educação das Relações Étnicas: Saberes e Práticas dos Legados Africanos,
Indígenas e Quilombolas” realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente
Marise de Santana, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo geral contribuir na
formação inicial e continuada de profissionais da área de educação a fim de melhorar suas
práticas educativas; Desenvolver estudos sobre a História Cultural das populações
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Africanas e AfroBrasileiras; Construir espaços de reflexão e discussão visando eliminar
preconceitos que geram discriminação com os saberes de outros grupos culturais; Entender
a importância dos estudos sobre as culturas para a educação; Identificar os grupos étnicos
africanos, indígenas e quilombolas na região do nordeste brasileiro e conhecer suas
cosmovisões; Estudar os legados africanos, indígenas e quilombolas presentes em algumas
localidades do município de Jequié.

Contato: dchl@uesb.edu.br

BrincaSol: Espaço de formação lúdica

O projeto “BrincaSol: Espaço de formação lúdica” realizado no campus de Jequié com a
coordenação Marilete Calegari Cardoso, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo
favorecer um espaço formação em educação infantil, que possibilite a reflexão de saberes
teóricos e práticos sobre o papel do lúdico na práxis pedagógica, a partir de suas trajetórias,
experiências e saberes, de forma a valorizar as crianças como sujeitos sociais, de cultura e
de história. Intenta, também, de ser um laboratório pedagógico para estudos e construção de
jogos, brinquedos e materiais lúdicos, com o desígnio de serem propalados e trabalhados
nas escolas. Proporcionar um espaço de aprofundamento e reflexão da práxis pedagógica de
educação infantil, na óptica dos saberes desses profissionais, sobre o lúdico, o corpo, a
linguagem, a estética e outras dimensões importantes para formação dos professores.
(mensalmente). Oportunizar aos professores e alunos encontros de formação pessoal, por
meio de um Atelier de vivência: corporais, lúdicas e artísticas, como possibilidade do
autoconhecimento (bimensalmente); Refletir sobre os aspectos psicossociais na perspectiva
de auxiliar o profissional na busca de soluções dos problemas apresentados no cotidiano
(mensalmente). Criar um ambiente para que possibilite as crianças brincarem livremente e
inserindo a cultura lúdica da criança no cotidiano da creche e escolar Estabelecer parceria
entre escolas e universidade, criando um espaço de investigação reflexiva sobre o brincar
livre e cultura lúdica da criança no cotidiano escolar Baú Brincante; Fomentar e favorecer
os alunos dos Cursos de Licenciatura da UESB uma vivência concreta com as crianças
[como monitoras, observadoras, ou aplicando jogos pedagógicos], para permitir uma
reflexão sobre a construção do conhecimento através do lúdico Baú Brincante. Sensibilizar
os professores e pais quanto a relevância do brincar livre para as crianças por meio de
atividades artísticas e culturais do Atelier.

Contato: dchl@uesb.edu.br
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Práticas Pedagógicas na Cibercultura

O programa “Práticas Pedagógicas na Cibercultura” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares, por
meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo promover, de forma interdisciplinar, o
desenvolvimento de ações que se relacionam aos processos de ensino e aprendizagem
mediados por tecnologias digitais; Promover reuniões e encontros de formação para
discussão de temáticas pertinentes aos usos das tecnologias digitais no contexto da
educação; Realizar cursos de formação; Promover formação docente e discente de educação
superior, com foco na integração entre o ensino , a pesquisa e a extensão universitária.
Divulgar pesquisas e práticas sobre o uso de tecnologias digitais em contextos educacionais.

Contato: dell@uesb.edu.br

Antigo Regime em debate: História e Historiografia

O projeto “Antigo Regime em debate: História e Historiografia” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Grayce Mayre Bonfim Souza, por meio
do Edital 16/2018, e tinha como objetivo geral ampliar as discussões e compreensões acerca
do Antigo Regime, bem como estreitar relações com outras áreas do Departamento de
História, sobretudo a de Brasil Colônia para que juntos possamos fortalecer as relações de
pesquisa relacionada ao império português e sociedade colonial, criando e consolidando um
grupo de pesquisa vinculado à UESB. E como objetivos específicos proporcionar aos
discentes da graduação e pós-graduação em História, pesquisadores e professores
pertencentes às redes estadual, municipal e particular da cidade, oportunidade de
aprofundamento dos estudos relacionados a temáticas do Antigo Regime. Possibilitar aos
participantes o contato com uma documentação do período, vendo nela diversas
possibilidades de trabalho. Produzir textos e análises de documentos desse processo,
articulando debates com profissionais que atuam no ensino fundamental e médio das redes
municipal, estadual e particular. Fortalecer as relações de pesquisa relacionadas ao império
português e sociedade colonial, criando e consolidando as pesquisas já existentes e
estimulando novas. Fortalecer e consolidar o Laboratório de Estudos, Documentação
Inquisitorial e Sociedade de Antigo Regime (LEDISAR/UESB) e o grupo de pesquisa
Estado, Poder e Sociedade na Época Moderna: Teoria, História e Historiografia. Incentivar
a produção de trabalho acadêmico no âmbito da pesquisa. Estabelecer parcerias com
profissionais das áreas de História Moderna, História da Península Ibérica e História do
Brasil Colônia de outras instituições. Promover no meio discente o interesse pela pesquisa,
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para que compreendam que a universidade é composta por ensino, pesquisa e extensão.
Divulgar e incentivar a participação de alunos nos eventos científicos previstos para 2018,
sobretudo o IV Colóquio Regional de História Colonial (Porto Seguro, setembro), IX
Encontro Estadual de História (Santo Antônio de Jesus, Setembro) III Ciclo de
Apresentação do LEDISAR (Vitória da Conquista, setembro).

Contato: dh@uesb.edu.br

Diálogos no ensino de Física e Ciências

O evento “Diálogos no ensino de Física e Ciências” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação do docente Ferdinand Martins da Silva, por meio do Edital
16/2018, tinha como objetivo implementar um espaço de diálogo entre estudantes e
professores dos cursos de graduação e pós-graduação da área de Ciências/Física,
professores da Educação Básica, professores pesquisadores de outras universidades, tendo
em vista mudanças desejáveis das práticas e conhecimentos escolares na Mesorregião do
Centro Sul da Bahia. E como objetivos específicos: Socializar conhecimentos acerca das
diversas experiências com pesquisa e extensão que vem sendo desenvolvidas no âmbito da
formação de professores. Debater resultados de pesquisa em ensino de física e de ciência na
formação e atuação docente. Propor ações de transformação das práticas e conhecimentos
escolares em prol da Educação Científica e Tecnológica.

Contato: dce@uesb.edu.br

II Observatório da Licenciatura em Química

O evento “II Observatório da Licenciatura em Química” realizado no campus de Jequié com
a coordenação do docente Gabriel dos Santos Ramos, por meio do Edital 16/2018, tinha
como objetivo fortalecer os cursos de Química da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia e mostrar os trabalhos que estão sendo produzidos no curso de química.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Ludoteca: um espaço de práticas interdisciplinares em educação

O programa “Ludoteca: um espaço de práticas interdisciplinares em educação” realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação da docente Ennia Débora Passos Braga Pires, por
meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo promover um espaço democrático de acesso a
brinquedos, jogos e brincadeiras para crianças de todos os segmentos sociais,
potencializando o processo de desenvolvimento e integração sociocultural, implementando
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estudos científicos acerca da temática ludicidade e desenvolvimento humano bem como,
proporcionando aos estudantes do Curso de Pedagogia, a oportunidade de uma educação
integral vivenciada pela prática eficaz da investigação e extensão universitária. E como
objetivos específicos: a) Proporcionar através da Ludoteca um espaço repleto de
brinquedos, jogos e brincadeiras para crianças de todos os segmentos sociais; b) Contribuir
com o resgate da cultura do brincar e da importância das atividades lúdicas no
desenvolvimento e aprendizagem infantil; c) Oportunizar condições sobre o debate acerca
do desenvolvimento da criança – suas necessidades, seus processos de conhecimentos e de
integração sócio-cultural; d) Promover palestras, minicursos e oficinas que contribuam para
o resgate e a disseminação da ludicidade na educação das crianças; e) Colaborar na
formação de recursos humanos, oportunizando aos discentes do curso de Pedagogia e outras
licenciaturas da UESB experiências, realização de estudos e estágios; f) Proporcionar, aos
estudantes de Pedagogia, oportunidade de exercer uma prática educacional integrada
(conteúdo e experiência) desde o início de sua formação acadêmica; g) Desenvolver estudos
científicos focalizando a exploração do lúdico no sentido de valorização e reconhecimento
desta área como veículo do desenvolvimento infantil; h) Prestar serviço à comunidade em
forma de orientação e assessoramento a escolas e instituições infantis, em específico, aos
professores e demais profissionais, acerca da temática 'ludicidade, aprendizagem e
desenvolvimento infantil'.

Contato: dchel@uesb.edu.br

Espetáculo da Química: aproximando a universidade da escola

O projeto “Espetáculo da Química: aproximando a universidade da escola” realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação do docente Danilo Junqueira Leão, por meio do
Edital 16/2018, tinha como objetivo apresentar a química aos estudantes das escolas das
redes públicas e privadas de Itapetinga e região, de forma lúdica, criativa e estimulante, com
embasamento científico, despertando nos alunos do ensino médio e no público em geral o
interesse e a vocação pela ciência química. E também contribuir com a sociedade,
despertando o interesse pela educação e melhorando a qualidade do ensino básico da região,
através do uso da experimentação no ensino da Química das escolas de ensino médio da
região; Problematizar as demandas atuais da sociedade, no que diz respeito à energias
sustentáveis, poluição ambiental, entre outros, despertando o raciocínio crítico dos
estudantes das escolas envolvidas no projeto; Propiciar atividades que visem a atuação dos
discentes da UESB nas salas de aula das escolas da região, de forma que os mesmos possam
propor atividades lúdicas e experimentos simples e eficazes, colocando em prática os
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conhecimentos adquiridos nas disciplinas de cunho científico e pedagógico, para contribuir
com o ensino de conceitos e assuntos da química; Elaborar e publicar materiais didáticos
com base nas experimentações e vivências do projeto de extensão proposto; Favorecer o
estreitamento dos laços entre a Sociedade e a Universidade, possibilitando momentos de
interações entre os estudantes das escolas e da UESB, dentro e fora dos muros da
Universidade.

Contato: dcen@uesb.edu.br

FormaTILS

O curso “FormaTILS” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente
Émile Assis Miranda Oliveira, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivos gerais:
Contribuir para ampliar o acesso das pessoas surdas ao conhecimento e a comunicação,
conforme prevê a legislação vigente; Atender a necessidade de formação e aperfeiçoamento
profissional de Tradutores Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa/Libras de Jequié e micro
região. E como objetivos específicos: Aprofundar a formação teórico-prática dos
profissionais tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais/português que atuam em
escolas públicas e privadas na cidade de Jequié e região; Analisar os aspectos lingüísticos
relacionados à Língua Brasileira de Sinais, bem como os processos, as técnicas e estratégias
de tradução e interpretação; Discutir os princípios éticos do profissional tradutor e intérprete
de língua de brasileira de sinais/português; Aprofundar conhecimentos
teórico-metodológicos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de alunos surdos;
Praticar os processos de tradução e interpretação (Libras/Português/Libras).

Contato: dchl@uesb.edu.br

Aprender para Alcançar

O curso “Aprender para Alcançar” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da discente Crislane Alves Souza, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivos gerais: Orientar a comunidade externa e interna a respeito da importância de uma
visão econômica e social no cotidiano, fazendo com que eles se sintam capacitados a gerir
suas responsabilidades práticas e teóricas a respeito dos temas abordados em cada curso. E
como objetivos específicos: 1. Abordar e discutir temáticas a respeito da educação
financeira, empreendedorismo social e conjuntura econômica; 2. Possibilitar uma maior
compreensão a respeito do impacto da economia na sociedade; 3. Estimular o interesse do
público presente a respeito dos temas discutidos; 4. Mudança de hábitos com relação às
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práticas estudadas para uma melhor gestão nas escolhas; 5. Auxiliar no domínio de temas a
respeito da economia; 6. Conscientizar os participantes a respeito da importância do saber a
economia no trato cotidiano.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

V SENAL - seminário nacional de alfabetização e letramento:

O evento “V SENAL - seminário nacional de alfabetização e letramento” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Claudionor Alves da Silva,
por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Apresentar pesquisas sobre ensino,
aprendizagem, descrição e funcionamento da Leitura e da Escrita, em diferentes
perspectivas teóricas a fim de configurar um panorama de estudos que permita a
compreensão dos usos de linguagem em seus aspectos sócio-cognitivo-discursivos. E como
objetivos específicos divulgar pesquisas que problematizam questões relacionadas ao ensino
da leitura e produção de textos orais e escritos decorrentes de práticas que estimulam uma
relação dialógica na sala de aula; Publicação e divulgação de pesquisas que assumam como
temática Leitura e Escrita em seus aspectos históricos, discursivos e teórico-metodológicos.
Promover o debate sobre o tema alfabetização e letramento e sua relação com as práticas de
ensino da língua materna;

Contato: dfch@uesb.edu.br

Cinema e História – A Primeira Grande Guerra, cem anos depois.

O projeto “Cinema e História – A Primeira Grande Guerra, cem anos depois.” realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Belarmino Jesus Souza, por
meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo geral promover atividades acadêmicas
envolvendo ações de formação teórica e artísticas a respeito da temática da Primeira Guerra
Mundial. E como objetivos específicos: 1. Analisar o processo da Primeira Guerra Mundial
e seu impacto no processo histórico daí decorrente; 2. Analisar a Primeira Guerra Mundial
lançando mão de uma perspectiva histórica e literária. 3. Avaliar a Primeira Guerra
Mundial, seus desdobramentos e influências.

Contato: dh@uesb.edu.br
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V Seminário de Educação e Ludicidade

O evento “V Seminário de Educação e Ludicidade” realizado no campus de Itapetinga com
a coordenação da docente Ennia Débora Passos Braga Pires, por meio do Edital 16/2018,
tinha como objetivo congregar alunos do curso de Pedagogia e demais licenciaturas,
professores, pesquisadores e outros profissionais interessados em debater o tema 'Educação
e Ludicidade; Refletir sobre as interfaces entre educação e ludicidade; Discutir sobre o
papel da Ludicidade na formação acadêmica e no desenvolvimento de práticas de ensino
exitosas; Promover um espaço de diálogo e trocas entre conhecimento científicos e as
experiências docentes; Oferecer palestras, debates e oficinas sobre a temática
Educação/Ludicidade; Fomentar um trabalho interdisciplinar entre pesquisadores, docentes
e discentes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas.

Contato: dchel@uesb.edu.br

V Simpósio de Pesquisa e Extensão em Grupos Colaborativos e Cooperativos” / “V
Jornada de Estudos do GEEM: O trabalho na Escola

O evento “V Simpósio de Pesquisa e Extensão em Grupos Colaborativos e Cooperativos” /
“V Jornada de Estudos do GEEM: O trabalho na Escola” realizado no campus de Vitória da
Conquista com coordenação da docente Irani Parolin Sant´ana, por meio do Edital 16/2018,
e tinha como objetivo promover o intercâmbio e experiências, análise e discussão sobre a
maneira como a pesquisa é desenvolvida em diversas áreas da Educação Matemática.
Focando como está têm influenciado na prática da docência, junto aos estudantes nos cursos
de licenciatura e aos docentes e escolas de Educação Básica, a ideia principal é fomentar as
discussões a respeito da pesquisa e extensão na área de Educação Matemática.

Contato: dce@uesb.edu.br

Atualização e Qualificação Docente em Ciências Físicas e Químicas para o Ensino
Fundamental

O curso “Atualização e Qualificação Docente em Ciências Físicas e Químicas para o Ensino
Fundamental” realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Nemésio
Matos de Oliveira Neto, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo discutir temas de
Física e Química, enfocando no planejamento de aulas, com docentes do ensino
fundamental das escolas públicas de Jequié; Discutir sobre as abordagens CTSA e
atividades experimentais e investigativas.
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Contato: dqe@uesb.edu.br

Atualização e Qualificação Docente em Ciências Físicas e Químicas para o Ensino
Fundamental

O curso “Atualização e Qualificação Docente em Ciências Físicas e Químicas para o Ensino
Fundamental” realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Nemésio
Matos de Oliveira Neto, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo discutir temas de
Física e Química, enfocando no planejamento de aulas, com docentes do ensino
fundamental das escolas públicas de Jequié; Discutir sobre as abordagens CTSA e
atividades experimentais e investigativas.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Atividades Colaborativas e Cooperativas em Educação

O programa “Atividades Colaborativas e Cooperativas em Educação” realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Claudinei de Camargo Sant'ana, por
meio do edital 16/2018, tinha como objetivo a educação fundamentada no paradigma da
escola tradicional, não atende às expectativas escolares, não é solução ao problema
pedagógico enfrentado cotidianamente.

Contato: dce@uesb.edu.br

I Seminário de Políticas Públicas Educacionais: desafios e perspectivas após o Golpe
de 2016

O evento “I Seminário de Políticas Públicas Educacionais: desafios e perspectivas após o
Golpe de 2016” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação do docente Daelcio
Ferreira Campos Mendonça, por meio do edital 16/2018, tinha como objetivo promover
espaços de discussões acerca dos eventuais desafios e perspectivas das políticas públicas
educacionais e seus desdobramentos após o Golpe de 2016. E como objetivos específicos
realizar um retrospecto histórico do processo de elaboração, gestão, avaliação e
acompanhamento das políticas públicas educacionais nacionais, tendo como base as metas
do Plano Nacional de Educação. Debater sobre a função dos mecanismos de
acompanhamento dos processos de implementação das políticas públicas educacionais,
destacando a função e importância do processo democrático e participativo na qualificação
destas ações educacionais. Debater a respeito das ações e desafios do Fórum Municipal de
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Educação e Conselho Municipal de Educação do município de Itapetinga no processo de
acompanhamento das políticas públicas educacionais diante dos eventuais reflexos da
ruptura democrática ocorrida a partir do Golpe de 2016. Divulgar e socializar resultados de
pesquisas que abordam sobre temáticas pertinentes às políticas públicas educacionais.

Contato: dchel@uesb.edu.br

Fórum Anual de Debate, Formação Política e Articulação Agrária Popular

O projeto “Fórum Anual de Debate, Formação Política e Articulação Agrária Popular”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Sócrates
Oliveira Menezes, por meio do edital 16/2018, tinha como o objetivo promover um fórum
de debate, formação política e articulação agrária popular no município de Macaúbas-BA
durante o ano de 2018. Propor espaços abertos e populares de debate sobre a política em
seus aspectos conceituais, formais e práticos, com ênfase na realidade local do município de
Macaúbas-BA. Realizar cursos de formação política a partir da discussão de temas centrais
para o entendimento da história, da estrutura e do contexto atual da política em suas
múltiplas e entrecruzadas escalas (local, nacional, global). Propor uma articulação agrária
popular no município de Macaúbas-BA (em quatro comunidades rurais, inicialmente) a
partir da promoção do debate político sobre o campo e o espaço agrário, bem como o
acompanhamento técnico voltado à promoção e desenvolvimento da produção camponesa
de subsistência.

Contato: dg@uesb.edu.br

Ensinando Aprender Botânica no Ensino Básico

O projeto “Ensinando Aprender Botânica no Ensino Básico” realizado no Campus de Jequié
com a coordenação da docente Guadalupe Edilma Licona de Macedo, por meio do Edital
16/2018, tinha como objetivo geral promover entre os alunos e professores de Ciências
Biológicas mudanças no ensino de Botânica mediante a utilização de práticas pedagógicas
contextualizadas e próximas da realidade do aluno de forma que o aprendizado da Botânica
seja dinâmico e agradável, capaz de despertar no sujeito a importância dos conhecimentos e
utilizá-los para qualificar a sua vida e interferir positivamente na comunidade da qual faz
parte. E como objetivos específicos 1. Criar, fornecer e desenvolver estratégias
metodológicas em diversos temas da Botânica junto com alunos do curso de Ciências
Biológicas e professores da educação básica de Jequié e microrregião. 2. Perceber o quanto
a Botânica faz parte do dia a dia do cidadão e como os materiais para aulas práticas de
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Botânica são acessíveis e fáceis de usar. 3. Reconhecer que não é possível o aluno aprender
Botânica sem que tenha possibilidade de observar a natureza, atendo se apenas às lições da
sala de aula. 4. Fazer com que alunos dos cursos de Ciências Biológicas e docentes da
educação básica de Jequié e microrregião constatem que o aprender Botânica pode ser
dentro do seu próprio cotidiano. 5. Levar o professor a conhecer as plantas no campo,
apresentando às mais diversas espécies de vegetais que porventura sejam encontradas. 6.
Mostrar que todas as plantas têm um nome, que as árvores não são simplesmente mato, e
que cada uma delas tem a sua função no ecossistema; as árvores, as trepadeiras, os arbustos
e outros tantos vegetais. 7. Destacar a importância econômica das plantas tanto na medicina
como na indústria. 8. Desenvolver uma relação harmônica entre a Botânica e os
participantes. 9. Avaliar a receptividade dos participantes com as atividades desenvolvidas
durante a execução do projeto. 10. Posterior acompanhamento das atividades didático
pedagógica dos participantes nas suas instituições de origem.

Contato: dcb@uesb.edu.br

PROLER UESB

O programa “PROLER UESB” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação da
docente Maria Helena Sousa Ribeiro, por meio do edital 16/2018, tinha como objetivo
formação contínua de professores, cujas ações devem contribuir para a ampliação de
leitores que, no dia a dia, possam escrever histórias de vida, voltadas para a construção de
uma sociedade mais crítica, solidária e libertária. E como objetivos específicos: 1 Propiciar
o intercâmbio e a socialização de experiências leitoras e estimular o debate sobre o lugar da
literatura na constituição do leitor, acolhendo contribuições de diferentes perspectivas
teórico metodológicas. 2 Estimular a leitura e a produção textual mediante a escrita de si
como forma libertária para novos modos de existência e inserção social; 3 Criar condições
de acesso ao livro para que a comunidade sintase beneficiária imediata do programa de
incentivo à leitura; 4 Promover a reflexão sobre a importância da leitura e da escrita,
utilizando diferentes linguagens, visando a formação do orientador crítico; 5 Orientar a
leitura no sentido de favorecer a participação do cidadão, através da análise do seu papel e
das transformações possíveis no contexto social em que estiver inserido; 6 Desenvolver o
nível de compreensão de leitura, e a habilidade de escrita entre crianças e jovens, e adultos
não-leitores; 7 Propor espaços teóricos, oficinas, mesas, painéis que apresentem os
problemas da leitura a serem discutidos por especialistas e pesquisadores; 8 Promover
interlocução pública entre escritores e leitores; 9 Ampliar o interesse de jovens e adultos
pelo cinema reconhecendo a mídia e a imagem como produtora de saber; 10 Proporcionar o
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contato com a oralidade através dos contadores de histórias, rememorando os relatos
ancestrais, contemporâneos e “Causos Regionais”; 11 Realizar a capacitação para o
exercício de aprofundamento teórico/prático; 12 Aprofundar os conhecimentos no campo da
Leitura, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e multicultural.

Contato: dchel@uesb.edu.br

Coletivo Feminista Margarida Alves

O projeto “Coletivo Feminista Margarida Alves” realizado no campus de Jequié com a
coordenação da docente Sirlandia Souza Santana, por meio do Edital 16/2018, e tinha como
objetivo geral; 1. Possibilitar a revisão das percepções conservadoras acerca da relação
sexo-gênero dos jovens e adolescentes, dos profissionais e futuros profissionais da educação
e de agentes sociais em geral por meio do acesso a um corpus teórico científico e crítico
constituído pelas teorias clássicas e contemporâneas das relações de sexo-gênero; 2.
Realizar uma análise crítica das representações simbólicas presentes no currículo e
consolidada pela prática pedagógica, como elemento constitutivo de práticas sociais sexistas
que justificam a violência simbólica e física contra as mulheres, gays, transexuais entre
outros. E como objetivos específicos: 1. Divulgar o protagonismo feminino das mulheres
através da literatura e das artes; 2. Problematizar diversas representações simbólicas sobre
as relações de gênero presentes nas relações culturais; 3. Repensar o currículo escolar como
construção sócio cultural e como instrumento político de emancipação; 4. Refletir sobre as
ações pedagógicas problematizando-a acerca das questões que envolvem as relações de
gênero; 5. Construir repertório crítico através de encontros quinzenais com discussões
voltadas para o feminismo, homofobia, corpo/sexualidade; 6. Refletir e analisar produções
literárias de cunho feminista; 7. Conhecer e debater literatura especializada sobre cultura,
currículo e relações de gênero. 8. Possibilitar a reflexão e revisão do discurso dos
profissionais da educação e dos futuros profissionais da educação; 9. Fortalecer os grupos
de estudos permanentes tendo em vista a formação de professores na perspectiva
sexo-gênero.

Contato: dchl@uesb.edu.br

I Workshop sobre Redação Científica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

O curso “I Workshop sobre Redação Científica da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia” realizado no campus Itapetinga com a coordenação do docente Rafael da Costa Ilheu
Fontan, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo demonstrar que ciência de alto
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nível está ao alcance de todos; Viabilizar o entendimento do porquê a elaboração de
manuscritos de divulgação científica é crítica para o sucesso profissional na carreira
acadêmica ou de pesquisa científica; Mostrar porque ‘ousadia’ é fundamental para realizar
ciência de boa qualidade e publicar em periódicos internacionais de alto impacto; Permitir a
compreensão sobre como o pós-graduando pode direcionar melhor os esforços individuais
de aprendizado e capacitação, durante sua formação de pós-graduação; Oferecer
ferramentas de trabalho práticas e simples que permitam autonomia e independência de
pensamento e realização científica; Aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis para
desenvolver a escrita científica e preparar manuscritos de qualidade para dissertações e teses
(em português) e para publicações em periódicos científicos especializados de circulação
internacional (em inglês).

Contato: dtra@uesb.edu.br

O Uso das Tecnologias na Prática Pedagógica

O curso “O Uso das Tecnologias na Prática Pedagógica” realizado no campus de Jequié
com a coordenação da discente Thaíla de Jesus Bastos, por meio do Edital 16/2018, tinha
como objetivo geral propor possibilidades para que os participantes façam o uso das
tecnologias em sala de aula, especificamente as ferramentas do PowerPoint, as quais,
aliadas às estratégias pedagógicas, constituem-se como um recurso para elaboração de jogos
autorais. E como objetivos específicos: 1 Compreender as diversas contribuições que as
tecnologias podem oferecer para a educação; 2 Analisar as melhores formas do(a)
professor(a) lidar com o uso das tecnologias na sala de aula; 3 Explorar as ferramentas do
PowerPoint e as possibilidades de elaboração de material didático. 4 Estimular a utilização
em sala de aula do material elaborado no curso.

Contato:dchl@uesb.edu.br

As memórias do livro didático no Brasil Ano I

O projeto “As memórias do livro didático no Brasil Ano I” realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação do docente José Alves Dias, por meio do Edital 16/2018,
tinha como objetivo proporcionar aos atuais e futuros profissionais das licenciaturas os
recursos imprescindíveis para a investigação histórica e memorialística dos manuais
escolares, bem como, apresentar ao público juvenil, utilizando-se de linguagem acessível e
clara, o acervo do livro didático facultando-lhes uma visão crítica dos processos
educacionais no Brasil.
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Contato: dh@uesb.edu.br

XXI encontro regional de leitura

O evento “XXI encontro regional de leitura” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação da docente Maria Helena Sousa Ribeiro, por meio do edital 16/2018, tinha
como objetivo Cumprir as diretrizes e princípios pedagógicos idealizados pela Coordenação
Nacional do PROLER que estabelece a organização de Encontro Anual de Leitura como
prática permanente de mobilização da sociedade, em parceria com o governo, a fim de fazer
crescer a consciência e a conseqüente demanda das condições de acesso variado e de
qualidade aos bens culturais, através da leitura e da escrita. E como objetivos específicos: 1
Fornecer aos participantes condições de desenvolverem e/ou ampliarem suas habilidades na
leitura e na produção de textos, bem como lhes oferecer oportunidade de treinamento, com
vistas à sua futura prática profissional nas áreas de leitura, de produção de textos de
diferentes gêneros. 2 Formação de recursos humanos para a promoção da leitura, com
perspectiva de aprofundamento e extensão. 3 Capacitar 920 professores e alunos de 1, 2, 3
graus, bibliotecários, técnicos em educação, merendeiras, jardineiros, grupos da terceira
idade dos municípios de Itapetinga, Macarani, Potiraguá, Maiquinique, Itororó, Itambé,
Caatiba, Palmares, Rio do Meio, Itati, Palmares, Itarantim. 4 Permitir o fortalecimento de
ações de promoção da leitura entre alunos e professores mediante a realização de oficinas,
palestras, exposições. 5 Conduzir os participantes à apropriação dos recursos, métodos e
técnicas, bem como à descoberta de um estilo próprio na arte de contar histórias. 6 Planejar
e realizar oficinas de leitura e de escrita de textos de diversos gêneros. 7 Promover o
intercâmbio e a cooperação técnico-científicos entre os docentes e discentes da UESB e a
comunidade científica regional e nacional. 8 Desenvolver o nível de compreensão de
leitura, e a habilidade de escrita entre adultos, crianças, jovens e adultos não leitores,
visando alcançar melhor rendimento escolar e diminuir os índices de repetência e deserção.
9 Promover o encontro de escritores com seus leitores. 10 Promover o intercâmbio das
experiências de leitura realizadas no âmbito de cada município presente no encontro. 11
Comemorar os 26 anos do PROLER- no Campus de Itapetinga.

Contato: dchel@uesb.edu.br
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Ações educativas sobre o cuidado com animais domésticos e de rua para promoção da
saúde única

O projeto “Ações educativas sobre o cuidado com animais domésticos e de rua para
promoção da saúde única” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da docente Gabriele Marisco da Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo geral: Promover ações educativas abrangendo a comunidade de Vitória da
Conquista e região sobre os animais domésticos. E como objetivos específicos:
Conscientizar a comunidade (acadêmica, escolar e comunidades/bairros periféricos) através
de campanhas sobre maus-tratos e adoção dos animais;Conscientizar sobre os benefícios
que o convívio com animais domésticos trazem para saúde humana;Promover medidas
mitigadoras da disseminação de zoonoses urbanas; Promover ações educativas com a
comunidade para o tratamento com os animais de rua;Desmistificar informações populares
sobre animais;Incentivar a prática de adoção;Promover ações de incentivo à castração;

Contato: dcn@uesb.edu.br

II Seminário em educação do campo e pesquisa do mestrado em ensino PPGEN

O evento “II Seminário em educação do campo e pesquisa do mestrado em ensino PPGEN”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Fátima Moraes
Garcia, por meio do edital 16/2018, tinha como o objetivo voltados para a produção do
conhecimento em educação do campo: debater sobre temáticas que relacionam educação do
campo com formação de professores, políticas públicas, produção de conhecimento, escola,
projeto político pedagógico, currículo, ensino, organização do trabalho pedagógico e
interdisciplinariedade e outras temáticas de relevante importância a educação do campo;
analisar o papel da pós graduação e a pesquisa em educação do campo no brasil;
desenvolver ações articuladas através das apresentações de projetos de pesquisa (em
andamento contendo levantamento de dados), englobando ensino, pesquisa e extensão,
voltadas à construção de elementos propositivos relacionada a demandas da educação do
campo e suas diferentes dimensões de formação escolar e profissional, de lutas sociais e
produção no campo; refletir sobre as concepções de educação do campo e referendar a
materialidade de sua origem e a relação com os movimentos sociais; objetivos voltados para
a prática social da educação do campo: reunir pesquisadores e educadores de movimentos
sociais e educação para apresentarem e debaterem os estudos e experiências desenvolvidas
nos âmbitos local, regional, nacional, e internacional; articular com os participantes a
constituição de uma rede regional de pesquisadores dos movimentos sociais e educação (do
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campo); estabelecer formas e meios, de modo permanente, de socialização e divulgação das
pesquisas e experiências dos espaços escolares e não escolares dos movimentos sociais;
fortalecer os grupos de estudos da uesb, relacionados à temática do II seminário; apresentar
e refletir junto aos participantes do evento as perspectivas interdisciplinares que podem
contribuir para pensar e mediar a escola do campo com as comunidades rurais, com a
organização social do campo e com a formação de professores; compreender o conceito de
território, sua abrangência e como articular um trabalho interdisciplinar que envolva
trabalhadores do campo e educação do campo; refletir e aprofundar as temáticas pertinentes
a educação do campo; reconhecer o campo como espaço de socialização e lugar de
possibilidades educativas, culturais e econômicas próprias; conhecer as propostas
educativas e sistematização de conhecimento construídas através das experiências com
escolas vinculadas aos movimentos sociais; criar a partir deste evento outros momentos
para debater as problemáticas e proposições acerca da educação do campo e da cidade no
estado da Bahia; resgatar fundamentos teóricos dos clássicos da educação e teóricos que
trazem a contribuição para pensar o projeto histórico socialista como bases conceituais para
refletir, debater e produzir propostas de educação juntamente com os grupos sociais do
campo brasileiro. Aprofundar o debate sobre a relação entre escolas do campo e o trabalho e
produção das famílias campesinas em sua comunidade.

Contato: dfch@uesb.edu.br

VII Semana Acadêmica de Filosofia Subjetividade e Pós-Modernidade VII Semana
Acadêmica de Filosofia Subjetividade e Pós-Modernidade

O evento “VII Semana Acadêmica de Filosofia Subjetividade e Pós-Modernidade”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Adriano Alves
Brito, por meio do edital 16/2018 tinha como o objetivo fomentar o debate filosófico de
modo interdisciplinar entre alunos e professores do curso de Filosofia e demais cursos de
graduação e pós-graduação da UESB e comunidade externa de um modo geral, para além
das salas de aulas; Fortalecer aspectos importantes para a formação dos discentes da UESB,
de um modo geral, no que diz respeito à exposição oral, trabalhos escritos, debate de ideias,
junto à comunidade acadêmica e externa em geral; Expor criticamente os problemas e as
doutrinas tanto da filosofia como de outras áreas de conhecimento; Promover o intercâmbio
e troca de ideias entre os cursos da UESB e Instituições afins sediadas, principalmente, no
estado da Bahia; Oportunizar aos discentes atividades complementares na sua área de
formação.
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Contato: dfch@uesb.edu.br

Infância, Educação e Ludicidade leituras cinematográficas

O projeto “Infância, Educação e Ludicidade leituras cinematográficas” realizado no campus
de Itapetinga com a coordenação do docente Reginaldo Santos Pereira, por meio do edital
16/2018, tinha como objetivo promover a exibição de filmes, longas, curtas, médias e/ou
documentários que tematizem a infância, educação e ludicidade, com vistas a possibilitar
aos participantes do projeto o debate, reflexão crítica, troca de experiências e fruição
estética entre crianças, estudantes, professores e comunidade em geral, tendo em vista
ampliar os espaços formativos desses sujeitos; Proporcionar a integração e troca de
experiências entre os diversos participantes do evento; Ampliar os diálogos e
problematizações acadêmico-científicos sobre a infância, educação e ludicidade a partir da
mediação cultural e estética do cinema; Possibilitar a (re) aproximação entre a universidade
e a sociedade a partir da linguagem fílmica.

Contato: dchel@uesb.edu.br

Programa de Ensino de Ciências e Matemática (PROCIEMA)

O “programa de Ensino de Ciências e Matemática (PROCIEMA)” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Wallace Juan Teixeira Cunha, por
meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo Promover uma aprendizagem com qualidade
no ensino de Ciências e Matemática para obter cidadãos participativo e críticos no processo
de desenvolvimento científico, tecnológico e pessoal.

Contato: dce@uesb.edu.br

GEHFTIM: Cinema, Interculturalidade, Identidades e Educação entre Antigos e
Novos Cenários

O projeto “GEHFTIM: Cinema, Interculturalidade, Identidades e Educação entre Antigos e
Novos Cenários” realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Claudia de
Faria Barbosa, por meio do edital 16/2018, tinha como o objetivo investigar, sob a análise
de filmes, como vem sendo construídas as identidades na contemporaneidade, buscando
compreender as interseccionalidades que incidem no reconhecimento de si e do outro a
partir de diferentes cenários educacionais, tendo em vista os resquícios sociohistóricos que
permeiam todos os campos de interação social. E como objetivos específicos Indagar como
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as identidades articulam-se na sociedade sobre os processos de reconhecimento de si e do
outro; Analisar as tessituras entre as Interseccionalidades a partir de filmes que abordam as
relações cotidianas em diferentes categorias identitárias; Discutir, sob a análise de filmes,
como vem sendo construídas as identidades na contemporaneidade tendo como base a
Educação em diferentes espaços sociais.

Contato: dchl@uesb.edu.br

Tecnologia do Arduino aplicada ao Ensino de Física

O projeto “Tecnologia do Arduino aplicada ao Ensino de Física'' foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com coordenação da docente Sandra Cristina Ramos, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo Geral: Contribuir com a utilização da tecnologia do
Arduino no Ensino de Física. E como objetivo específico: Contribuir para a utilização da
tecnologia do Arduino na aquisição e tratamento de dados em laboratórios de Ensino de
Física; Contribuir através da ferramenta tecnológica do Arduino, na formação de
professores e alunos do Ensino Médio; Aumentar a contribuição em ações pedagógicas para
formação profissional dos discentes graduados em Licenciatura em Física. Aumentar a
participação de discentes em projetos de extensão; Aproximar o Curso de Licenciatura em
Física ao curso de formação inicial, o Ensino Médio.

Contato: dce@uesb.edu.br

Cromossomos: Segredos e Mistérios

O evento “Cromossomos: Segredos e Mistérios” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Luciana Aguilar Aleixo, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo: Divulgar e ampliar o conhecimento de Citogenética;
Conhecer as técnicas de citogenética clássica e molecular; Compreender o papel da
Citogenética no diagnóstico de doenças humanas; Estudar as aplicações da Citogenética em
estudos de mutagênese;

Contato: dcn@uesb.edu.br

Núcleo de apoio à inclusão

O projeto “Núcleo de apoio à inclusão” realizado no campus de Vitória da Conquista, com a
coordenação da docente Selma Norberto Matos tinha como o objetivo a)Assegurar, no
contexto da UESB, espaço físico e técnico-científico capaz de oferecer à comunidade
acadêmica informações, orientações e suporte necessário à inclusão escolar de estudantes
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com necessidades educacionais especiais. b)Favorecer o exercício da pesquisa e da
extensão, relacionado à temática da inclusão escolar de pessoas com NEES, articulando-se
com vários setores da sociedade preocupados com esse tema. E como objetivos específicos:
a) Coordenar ações que possam qualificar o processo de ensino-aprendizagem de estudantes
com necessidades educacionais especiais, bem como sua convivência no espaço acadêmico.
b) Organizar e cadastrar Grupo de pesquisa no CNPQ; c) Desenvolver projetos de pesquisa
com a temáticas relativas aos sujeitos da educação especial, diretos à educação das pessoas
com NEEs e formação profissional para a inclusão educacional na educação básica e ensino
superior. d) Estabelecer parcerias com docentes, discentes , outras instâncias da
Universidade e organizações externas com vistas ao incentivo à pesquisa, extensão no
campo da inclusão escolar e social de estudantes com necessidades educacionais especiais.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Língua Inglesa: Leitura e Interpretação de Texto

O curso “Língua Inglesa: Leitura e Interpretação de Texto” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Sueid Fauaze e tinha como objetivo
trabalhar com estratégias de leitura como preparação para exames de proficiências em
língua inglesa, disponibilizando, para a comunidade interna e externa da UESB, aulas de
inglês para fins específicos que instrumentalizam os alunos na língua alvo do curso.

Contato: dell@uesb.edu.br

I Ciclo de Palestras e Oficinas da Casa da Misericórdia

O evento “I Ciclo de Palestras e Oficinas da Casa da Misericórdia” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com coordenação da discente Marcelle Bittencourt Xavier e tinha
como objetivo geral capacitar os acolhidos e a equipe gestora da Casa da Misericórdia por
meio da realização de palestras e oficinas. E como objetivos específicos fomentar a
participação e o envolvimento dos acolhidos da Casa da Misericórdia nos quesitos sociais,
educacionais e de saúde; Ajudar na preparação das pessoas em situação de rua para o
mercado de trabalho; Instigar os acolhidos e a equipe gestora da Casa da Misericórdia para
a consciência da importância da integração com a universidade como meio propulsor de
novas oportunidades, além de favorecer a (re)integração dos membros da Casa da
Misericórdia nos âmbitos social, profissional e educacional.

Contato: dfch@uesb.edu.br
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I Jornada Baiana de Tecnologias Digitais no Ensino

O evento “I Jornada Baiana de Tecnologias Digitais no Ensino” realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Maria Deusa Ferreira da Silva, tinha
como objetivo Possibilitar o debate, sobre diferentes olhares e perspectivas, sobre o Uso da
TD no Ensino; Trocar experiências com outras instituições de ensino/pesquisadores sobre os
processos de uso das TD no ensino; Divulgar pesquisas e práticas bem sucedidas sobre o
uso da TD nos diferentes níveis e modalidades de ensino; Compreender como se dá o uso
das TD no ensino nas diferentes modalidades e perspectivas; Conhecer o que se vem
fazendo a partir de diferentes olhares; Alavancar a possibilidade de realização de novos
eventos sobre o tema; Compreender o papel das TD nas práticas metodológicas
diferenciadas.

Contato: dce@uesb.edu.br

XVIII Semana de Letras da Uesb

O evento “XVIII Semana de Letras da Uesb” foi realizado no campus de Vitória de Jequié
com a coordenação da docente Cristiane Ghidetti Caetité e tinha como objetivo: Conhecer
as possibilidades da língua enquanto ferramenta de acesso ao mundo globalizado; Discutir o
uso das tecnologias como estratégia metodológica para o ensino da Língua portuguesa.

Contato: dchl@uesb.edu.br

Curso Normas da ABNT

O curso “Normas da ABNT” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação da docente Isabel Cristina de Jesus Brandão, tinha como objetivo analisar e
compreender as normas da ABNT. E como objetivos específicos: Identificar as principais
dificuldades dos participantes em relação às normas da ABNT; Esclarecer dúvidas sobre as
normas da ABNT; Conhecer estratégias para organização do trabalho acadêmico.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Terceiro Seminário de Biologia Evolutiva: O Tempo à luz da Evolução

O evento “Terceiro Seminário de Biologia Evolutiva: O Tempo à luz da Evolução” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Luciana
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Aguilar Aleixo e tinha como objetivo: Divulgar e ampliar o conhecimento de Biologia
Evolutiva; Compreender a Evolução como eixo central da Biologia; Estudar o tempo
necessário para que mudanças relevantes ocorram nas linhagens; Discutir o papel das
mudanças geológicas na Evolução B.

Contato:  dcn@uesb.edu.br

Leituras kantianas

O curso “Leituras kantianas” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação do docente Jasson da Silva Martins, tinha como objetivo ler e discutir textos
filosóficos; Expor, criticamente, os problemas e as doutrinas da filosofia kantiana;
Oportunizar aos alunos atividades complementares na sua área de formação.

Contato: dfch@uesb.edu.br

A leitura do mundo: Alfabetização além da palavra:

O programa “A leitura do mundo''. Alfabetização além da palavra” realizado pela PROEX
com a coordenação da docente Tânia Regina Braga Torreão Sá, por meio do Edital 16/2018,
tinha como objetivo capacitar professores da pré escola e ensino fundamental I, das redes
pública e particular de ensino do município de Jequié para o trabalho com a alfabetização
no mundo, e/ou alfabetização espacial.

Contato: proex@uesb.edu.br

Gestantes e lactantes: educação em saúde visando o uso racional de plantas medicinais

O projeto “Gestantes e lactantes: educação em saúde visando o uso racional de plantas
medicinais” foi realizado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)UESB com a
coordenação da docente Regineide Xavier Santos, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo geral: Promover a Educação em Saúde voltada para o uso racional de plantas
medicinais e fornecer subsídio para as gestantes e mulheres que estejam amamentando,
sobre os potenciais riscos do consumo indiscriminado de plantas medicinal ingeridos
durante o período de gestação e lactação. E como objetivo específicos: Confeccionar
material didático, que será em forma de uma cartilha, para distribuição em entidades
públicas promotoras de saúde; Elaborar material de divulgação científica em forma de
modelos para ser utilizados nos encontros e doados às unidades de saúde; Distribuir o
material confeccionado para as gestantes e lactantes usuárias dos estabelecimentos de saúde
que aceitarem o convite de participação nesse projeto; Organizar encontros/palestras para
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esclarecer ou promover conhecimentos sobre os riscos potenciais do uso de plantas
medicinais durante a gravidez e a lactação; Iniciar os alunos na prática do trabalho
interdisciplinar e no exercício da sua função social como futuro profissional de nível
superior, além de estimular a função integrada entre ensino, pesquisa e extensão
universitária, por meio de ações de interação com a população, com concomitante
aprendizado e orientação correta de uso e manejo de plantas medicinais.

Contato: proex@uesb.edu.br

Estudos em texto e letramento acadêmico

O evento “Estudos em texto e letramento acadêmico” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Márcia Helena de Melo Pereira, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo discutir as principais teorias do texto que ora têm sido
debatidas pelos profissionais da área; conscientizar alunos de graduação e pós-graduação e
professores da rede básica sobre a importância de ter o texto como ponto de partida e de
chegada no ensino.

Contato: proex@uesb.edu.br

11ª Semana de Contabilidade do Sudoeste da Bahia

O evento “ 11ª Semana de Contabilidade do Sudoeste da Bahia” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Manoel Antonio Oliveira Araújo, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo: agregar a comunidade
acadêmico-profissional-contábil da Região Sudoeste da Bahia; 2. Organizar debates no
campo da Contabilidade; 3. Apresentar alternativas para o desenvolvimento do pensamento
científico-contábil.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

Tecnologia Agrícola em Cartaz 2018/2019

O evento “Tecnologia Agrícola em Cartaz 2018/2019” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação do docente José Claudio de Oliveira Flores, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo expor, em imagem, diversas exemplos de elaborar
tecnologias simples de uso doméstico e em pequena agricultura (hortas, por exemplo) a
partir do aproveitamento de sucatas e de materiais recicláveis disponíveis. Objetivos
Específicos: Divulgar exemplos de elaboração de máquinas e ferramentas de baixo custo;
Mostrar de modo lúdico a existência de formas de elaborar tecnologias simples; Informar
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através de imagens, especialmente a analfabetos, sobre a existência de diversas técnicas
possíveis de serem elaboradas e aproveitadas no dia a dia; Incentivar o público-alvo a
elaborar e utilizar máquinas, ferramentas e práticas úteis; Divulgar técnicas de conservação
de plantas nativas de uso medicinal; Obter subsídios que permita avaliar a viabilidade de
executar este tipo de exposição em outras comunidades rurais.

Contato: dcsa@uesb.edu.br

I Seminário de Ciências Sociais do Sudoeste da Bahia: O lugar das Ciências Sociais e
da Educação no Brasil

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, por meio do
edital 16/2018 com a coordenação da docente Núbia Regina Moreira, 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 ideias 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

Curso de Qualificação para Operador de Máquinas Agrícolas

O curso “Qualificação para Operador de Máquinas Agrícolas” realizado no campus de
Vitória da Conquista, por meio de edital 16/2018, com a coordenação do docente Doalcey
Rocha Chagas e tinha como objetivo: Qualificar estudantes e profissionais da comunidade
para poder trabalhar com máquinas em implementos agrícolas, priorizando os seguintes
pontos: Conhecer o princípio de funcionamento das máquinas agrícolas; Saber como
operá-las de forma otimizada; Conhecer as normas de segurança da NR-31 aplicadas a
operação de máquinas agrícolas; Conhecer os principais implementos agrícolas utilizados
no campo, suas partes principais; Saber como regular cada uma delas e como utilizá-las no
campo;
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Contato: deas@uesb.edu.br
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