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Educação

Museu Pedagógico: a Educação e as Ciências no Centro-Sul da Bahia

O programa “Museu Pedagógico: a Educação e as Ciências no Centro-Sul da Bahia” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de José Rubens
Mascarenhas de Almeida, por meio do edital 023 e tinha como objetivo promover o
acesso público a suas exposições fixas e esporádicas, ao seu acervo bibliográfico e
documental por via remota.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Programa de Educação Matemática de Jovens e Adultos

O programa “Programa de Educação Matemática de Jovens e Adultos” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Jonson Ney Dias da Silva, por
meio do edital 023 e tinha como objetivo desenvolver ações concretas para articular o
ensino, a pesquisa e a extensão no contexto do ensino e aprendizagem da Matemática na
modalidade de Educação Jovens e Adultos (EJA), a partir da perspectiva freireana.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Laboratório de Matemática (LaboMat)

O programa "Laboratório de Matemática (LaboMat)” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Jonson Ney Dias da Silva, por meio do edital 023 e
tinha como objetivo realizar ações que visavam articular o ensino, a pesquisa e a
extensão no contexto do ensino e aprendizagem da Matemática.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Programa de Formação de Educadores do Campo -Formacampo
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O Programa de Formação de Educadores do Campo -Formacampo foi realizado pelo
ITA com a coordenação de Arlete Ramos dos Santos, por meio do edital 023 e tinha
como objetivo central realizar atividades de extensão, por meio da formação continuada
dos profissionais que atuam na educação do campo, em escolas dos municípios dos
territórios de identidade situados na área de abrangência da UESB e adjacentes, a saber:
1 - Médio sudoeste da Bahia; 2 – Sudoeste Baiano; 3) Médio Rio de Contas; 4) Velho
Chico.

E-mail: dchel,jq@uesb.edu.br

As mulheres na sociedade de classes: gênero, raça, desigualdade e violência

O programa “As mulheres na sociedade de classes: gênero, raça, desigualdade e
violência” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Márcia Santos Lemos, por meio do edital 023 e tinha como objetivo desenvolver um
conjunto de ações contínuas, articuladas à compreensão da consubstancialidade e
coextensividade entre patriarcado, racismo e capitalismo na formação social brasileira.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Evolução Para Todos

O projeto “Evolução Para Todos” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com
a coordenação de Luciana Aguilar Aleixo, por meio do edital 023 e tinha como objetivo
promover o debate interdisciplinar de diferentes temáticas de interesse geral tendo a
Evolução Biológica como eixo norteador. Objetivou também a divulgação de
conhecimento científico por meio de material a ser veiculado nas mídias sociais e na
rádio universitária.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Páginas formando leitores
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O projeto “Páginas formando leitores” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Marivone Borges de Araújo Batista , por meio do edital 023 e tinha
como objetivo contribuir com a constituição de leitores desenvolvendo ações de
incentivo à leitura como rodas de conversa, círculos de leituras, contação de histórias e
entrevistas por meio de lives no Youtube e Instagram e pela plataforma Google Meet,
além de fortalecer a formação de profissionais da área das licenciaturas e a relação entre
a UESB, campus de Jequié, e a comunidade externa.

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

Infância educação e ludicidade - leituras cinematográficas

O projeto “Infância educação e ludicidade - leituras cinematográficas” foi realizado pelo
ITA com a coordenação de Maiza de Jesus Santos Alves, por meio do edital 023 e tinha
como objetivo ampliar o debate, reflexão e contribuir com o processo formativo de
docentes, discentes, crianças e comunidade em geral acerca de temáticas relacionadas à
infância, educação e Ludicidade a partir de leituras fílmicas de obras do cinema
nacional e internacional.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Popularizando a Ciência II

O programa “Popularizando a Ciência II “foi realizado campus de Vitória da Conquista
com a coordenação de Gabriele Marisco, por meio do edital 023 e tinha como objetivo
ampliar o debate, reflexão e contribuir com o processo formativo de docentes, discentes,
crianças e comunidade em geral acerca de temáticas relacionadas à infância, educação e
Ludicidade a partir de leituras fílmicas de obras do cinema nacional e internacional.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Observatório de Políticas Públicas e Gestão Educacional (OBSERVA)
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O programa “Observatório de Políticas Públicas e Gestão Educacional (OBSERVA)” foi
realizado pelo ITA com a coordenação de Daelcio Ferreira Campos, por meio do edital
023 e tinha como objetivo fortalecer e ampliar experiências anteriores de pesquisa,
ensino e extensão já iniciadas e ou realizadas no âmbito do Departamento de Ciências
Humanas, Educação e Linguagem (DCHEL).

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Programa de Formação de Educadores do Campo - Formacampo
O “Programa de Formação de Educadores do campo- Forma Campo" foi realizado pelo
ITA com a coordenação de Arlete Ramos dos Santos, por meio do edital 024 e tinha
como objetivo realizar atividades de extensão de forma remota, por meio da formação
continuada de forma remota dos profissionais que atuam na educação do campo, em
escolas dos municípios dos territórios de identidade situados na área de abrangência da
UESB e adjacentes, a saber: 1 - Médio sudoeste da Bahia; 2 – Sudoeste Baiano; 3)
Médio Rio de Contas; 4) Velho Chico.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Laboratório de Estudos e Pesquisas em ensino de História-LAPEH

O “programa de Estudos e Pesquisas em ensino de História- LAPEH” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria Cristina Dantas Pina, por
meio do edital 024 e tinha como objetivo estreitar a relação da UESB com os
professores e alunos da educação básica da rede pública de ensino da Bahia, com vistas
a contribuir com sua formação continuada, bem como com a formação inicial dos
graduandos do curso de Licenciatura em História, tendo em vista a consolidação de um
consistente suporte teórico-metodológico, baseado na unidade teoria-prática.
E-mail: dh@uesb.edu.br

Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista: Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA)
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O programa “Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista: Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Darci Rodrigues Alves, por meio do edital 024 e tinha como objetivo
uferir mudanças, ao longo do tempo, no nível de preços de um conjunto fixo de bens e
serviços.

E-mail: dcsa@gmail.com

Ateliês Didáticos: Reiventa Docente

O programa “Ateliês Didáticos: Reiventa Docente” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Gabriele Marisco da Silva, por meio do edital 024 e
tinha como objetivo promover um processo de ressignificação de saberes, mediante
práticas educativas criativas e potencialmente lúdicas, com intenção de contribuir com o
processo de ensino e aprendizagem, mediado pelos professores de educação básica.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Pedagogia Histórico Crítica: ciência, currículo e didática

O curso “Pedagogia Histórico Crítica: ciência, currículo e didática” foi realizado pelo
ITA com a coordenação de Marta Loula Dourado Viana, por meio do edital 024 e tinha
como objetivo propor o curso de extensão Pedagogia histórico-crítica: ciência, currículo
e didática.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

Biosemana 2021: Biologia em Rede e suas interfaces na produção dos
conhecimentos

O curso “Biosemana 2021: Biologia em Rede e suas interfaces na produção dos
conhecimentos” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Luciana Aguilar Aleixo, por meio do edital 024 e tinha como objetivo agregar as

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

culminâncias de diferentes projetos desenvolvidos e disciplinas lecionadas pelos
docentes da comissão organizadora e outros interessados em construir um evento
interdisciplinar, além do desejo de alguns docentes em compartilhar seus conhecimentos
através de minicursos e palestras.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

1º Circuito de lives sobre Solos Florestais e Agroflorestais - Forest Soils convida

O evento “1º Circuito de lives sobre Solos Florestais e Agroflorestais - Forest Soils
convida” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de
Patrícia A. Bittencourt Barreto-Garcia, por meio do edital 024 e tinha como objetivo
difundir conhecimento e promover o intercâmbio de informações referentes às
peculiaridades dos solos quando sob sistemas florestais e agroflorestais.

E-mail: deas@uesb.edu.br

ECOA- Espaço de convivência entre afásicos e não afásicos

O projeto “ECOA- Espaço de convivência entre afásicos e não afásicos” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Nirvana Ferraz Santos
Sampaio, por meio do edital 024 e tinha como objetivo estabelecer uma articulação com
a (clínica) de linguagem, no que diz respeito às noções de escuta especializada e
interpretação para a reinserção social do sujeito afásico via leitura e escrita, da
assistência neurolinguística ao sujeito com Parkinson, ao sujeito com Azheimer e,
recentemente, sujeitos com comprometimento de memória devido a acometimentos
neurológicos.

E-mail: dell@uesb.edu.br

SolinEnglish and Other Languages - Series of Lectures and Roundtables in FL
Teaching and Learning
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O curso “SolinEnglish and Other Languages - Series of Lectures and Roundtables in FL
Teaching and Learning” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Diógenes Cândido de Lima, por meio do edital 024 e tinha como
objetivo contribuir para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem das línguas
estrangeiras representadas nos currículos dos cursos de graduação da UESB (inglês,
francês, espanhol e libras) em prol do exercício do pensamento crítico, reflexivo, ético e
criativo da comunidade interna e externa da Instituição.

E-mail: dell@uesb.edu.br

Grupo de estudos em história e historiografia da educação brasileira

O projeto “SolinEnglish and Other Languages - Series of Lectures and Roundtables in
FL Teaching and Learning” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Elenice Silva Ferreira, por meio do edital 024 e tinha como objetivo a
criação de um espaço para o debate, o confronto de opiniões, a crítica, a reflexão e a (re)
construção do conhecimento, de modo a alcançar a consolidação de um espaço que se
faça, sobretudo, formador.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

2º Encontro de Profissionais de Escolas de Futebol do Sudoeste e Sul da Bahia

O evento “2º Encontro de Profissionais de Escolas de Futebol do Sudoeste e Sul da
Bahia” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de César Pimentel
Figueirêdo Primo, por meio do edital 024.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Curso de análise gráfica em softwares estatísticos

O Curso de análise gráfica em softwares estatísticos foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Paulo Henrique Marques, por meio do edital 024 e
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tinha como objetivo demonstrar e ensinar de forma prática como definir o
comportamento da distribuição de dados, através de testes de normalidade e
homogeneidade dos dados, escolher o melhor método de comparação dos tratamentos e
interpretar os resultados.

E-mail: ppg@uesb.edu.br

A Geologia Como Forma de Entender o Nosso Planeta

O projeto “A Geologia Como Forma de Entender o Nosso Planeta” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Andreia Lima Sanches, por meio
do edital 024 e tinha como objetivo ampliar os conteúdos do web site criado para o
projeto " A Geologia Como Forma de Entender o Nosso Planeta “não-paramétricos.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Web Site do Laboratório de Geologia da UESB - Vitória da Conquista/Ba

O projeto “Web Site do Laboratório de Geologia da UESB - Vitória da Conquista/Ba”
foi realizado no referido campus com a coordenação de Andreia Lima Sanches, por
meio do edital 024 e tinha como objetivo a construção de um sítio virtual para a
divulgação dos materiais que compõem as coleções didáticas e científicas do
Laboratório de Geologia da UESB, Campus Vitória da Conquista.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

La Main à la Pâte: cozinhando com a francofonia em tempos de pandemia

O projeto “La Main à la Pâte: cozinhando com a francofonia em tempos de pandemia”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Ana Paula de
Oliveira Tomaz Soares, por meio do edital 024 e tinha como objetivo contribuir para
ampliar a visão de mundo dos participantes a respeito do Francês Língua Estrangeira
(FLE) e das culturas francófonas.
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E-mail: dell@uesb.edu.br

Conversas Sobre Linguística

O evento “Conversas Sobre Linguística” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação de Vivian Antonino da Silva, por meio do edital 024 e tinha como objetivo
desenvolver discussões sobre temas variados na área dos estudos linguísticos e do
ensino de Língua Portuguesa, promovendo debates, exibição de filmes, palestras, mesas
redondas, exposições e rodas de conversas voltados para estudantes de graduação e pós
graduação, professores e outros públicos que se interessam pelos estudos da linguagem.

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

Programa Estação da Leitura

O “Programa Estação da Leitura” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação
de Zilda de Oliveira Freitas, por meio do edital 024.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Laboratório de estudos e pesquisa em ensino de história- LAPEH

O projeto “Laboratório de estudos e pesquisa em ensino de história- LAPEH” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria Cristina
Dantas Pina, por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo estreitar a relação da
UESB com os professores e alunos da educação básica da rede pública de ensino da
Bahia, com vistas a contribuir com sua formação continuada, bem como com a
formação inicial dos graduandos do curso de Licenciatura em História, tendo em vista a
consolidação de um consistente suporte teórico-metodológico, baseado na unidade
teoria-prática.

E-mail: dh@uesb.edu.br
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Memória e ludicidade para favorecer os diálogos MIT (multi, inter e
transdisciplinares) na experiência da escola sem sala de aula

O projeto “Memória e ludicidade para favorecer os diálogos MIT (multi, inter e
transdisciplinares) na experiência da escola sem sala de aula” foi realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Tania Regina Braga Torreao Sa, por meio do edital
070-2020 e tinha como objetivo uma estratégia fundamental a realização do trabalho
pedagógico, ensinando ludicamente e fazendo do aprendizado algo muito mais
prazeroso, preservando a memória, a cultura.

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

Laboratório de estudos e pesquisa sobre a Escravidão e as Mestiçagens

O projeto “Laboratório de estudos e pesquisa sobre a Escravidão e as Mestiçagens” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Isnara Pereira Ivo,
por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo a orientação de novas pesquisas e
projetos alicerçados na metodologia aplicada aos estudos das mestiçagens, dos trânsitos
e das mediações culturais na América portuguesa.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Cinema e História: Movimentos sociais e revoluções do século XX

O projeto “Cinema e História: Movimentos sociais e revoluções do século XX” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Belarmino de Jesus
Souza, por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo refletir sobre o passado como
instrumento de formação da consciência política e social.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Antigo Regime em debate: dos dois lados do Atlântico
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O projeto “Antigo Regime em debate: dos dois lados do Atlântico” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Grayce Mayre Bonfim Souza,
por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo discutir temáticas referentes ao
Antigo Regime.

E-mail: dh@uesb.edu.br

Programa de mentoria online- Construir docência (Construdoc)

O “Programa de mentoria online- Construir docência (Construdoc)” foi realizado pelo
ITA com a coordenação de Lúcia Gracia Ferreira Trindade, por meio do edital 070-2021
e tinha como objetivo uma ação articulada de ensino, pesquisa e extensão e a intenção
de ser um espaço de oportunidades formativas e de estudos, manifestação cultural,
desenvolvimento profissional, etc.

E-mail: dchel@uesb.edu.br

A pandemia do COVID 19 e o cotidiano de professores/profissionais da educação,
estudantes, pais/mães de alunos (famílias)

O projeto “A pandemia do COVID 19 e o cotidiano de professores/profissionais da
educação, estudantes, pais/mães de alunos (famílias)” foi realizado no campus de Jequié
com a coordenação de Guadalupe Edilma Licona de Macedo, por meio do edital
070-2021 e tinha como objetivo constituir-se como legado da experiência atual às
gerações vindouras, não podendo ter a publicação de resultados analíticos em período
inferior a quatro anos, contados a partir do início ou lançamento do projeto.

E-mail: dcbjq@uesb.edu.br

Web Site do Laboratório de Geologia da UESB - Vitória da Conquista/BA

O projeto “Web Site do Laboratório de Geologia da UESB - Vitória da Conquista/BA”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Andreia Lima
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Sanches, por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo a construção de um sítio
virtual para a divulgação dos materiais que compõem as coleções didáticas e científicas
do Laboratório de Geologia da UESB, Campus Vitória da Conquista.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Indicadores Econômicos: Cesta básica de Vitória da Conquista

O projeto “Indicadores Econômicos: Cesta básica de Vitória da Conquista” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Gildásio Santana Júnior, por
meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo oferecer à comunidade os serviços de
calculadora de preços e atualização de dívidas com base na variação mensal de preços
da Cesta Básica em Vitória da Conquista.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br
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