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Trabalho

Diálogos para o desenvolvimento sustentável do Território de Sudoeste Baiano

O evento “Diálogos para o desenvolvimento sustentável do Território de Sudoeste Baiano”
foi realizado pela Pró Reitoria de Extensão (PROEX) da UESB com a coordenação da
técnico administrativo Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo geral: Fortalecimento da rede de diálogos existente no
Território de Identidade Sudoeste Baiano, através da realização de um ciclo de debates entre
os agentes de desenvolvimento e entidades integrantes do CODETER/TISB, visando
discutir e implementar ações de enfrentamento aos desequilíbrios existentes no território e
alcance do desenvolvimento. E como objetivos específicos: Realização de um encontro para
discussão sobre desenvolvimento econômico e as possíveis influências, com participação de
pesquisador e especialista na área; Realização de um encontro com a plenária geral da
Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável, considerando a sua nova
composição em 2018, para reflexões acerca da política territorial no Estado da Bahia e no
Território de Identidade Sudoeste Baiano, avanços e perspectivas; Realização de um
encontro com as Câmaras Temáticas do CODETER/TISB, oportunizando assim um
momento para troca de saberes e experiências, garantindo um diálogo multidisciplinar
enfatizando as políticas públicas de cultura, inclusão produtiva, juventude e mulheres.

Contato: proex@uesb.edu.br

Programa de Acompanhamento de Egressos de Ciências Econômicas PAEC-UESB:
Capacitação Discente e Terceiro Encontro de Egressos da UESB

O “Programa de Acompanhamento de Egressos de Ciências Econômicas PAEC-UESB:
Capacitação Discente e Terceiro Encontro de Egressos da UESB” foi realizado no Campus
de Vitória da Conquista com a coordenação da técnico administrativo Cristiane Santos
Libarino, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: aprofundar os
conhecimentos teóricos e práticos da Ciência Econômica Específicos: debater o papel do
Economista na sociedade; debater o crescimento econômico da região Sudoeste; ampliar o
conhecimento acerca da economia da região Sudoeste.

Contato: dcsa@uesb.edu.br
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Laboratório de História Social do Trabalho

O projeto “Laboratório de História Social do Trabalho" realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Rita de Cássia Mendes Pereira, por meio do
Edital 16/2018, tinha como objetivo gerar publicidade ao acervo do Laboratório de História
Social do Trabalho (LHIST), após submissão a tratamento técnico e organização segundo
padrões da arquivologia. E como objetivos específicos que orientam a definição das
atividades pode ser assim elencado: 1. Promover ações de capacitação de recursos humanos
para a conservação preventiva, a organização e a gestão de acervos históricos 2. Realizar a
conservação preventiva e a organização do acervo documental do LHIST de acordo com um
quadro de arranjo que contemple as especificidades e as articulações entre os vários grupos
documentais que constituem este acervo; 3. Realizar o tratamento técnico do acervo digital
do LHIST 3. Aprimorar, atualizar e divulgar as bases de dados construídas a partir do
trabalho de indexação de elementos extraídos dos distintos grupos documentais do LHIST;.
4. Divulgar na comunidade acadêmica e regional o Guia do Acervo do LHIST.

Contato: dh@uesb.edu.br

Ciclo de debates sobre desenvolvimento econômico, sociedade e mercado de trabalho:

O evento “Ciclo de debates sobre desenvolvimento econômico, sociedade e mercado de
trabalho” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com coordenação do docente
Marcos Antonio Tavares Soares, 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

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

O projeto “Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial da UESB
(NEDET/UESB)” foi realizado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Uesb com a
coordenação da técnico administrativo Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo e tinha
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como objetivo geral: Contribuir nas atividades de planejamento e gestão do Território de
Identidade Sudoeste Baiano TSB, fortalecendo a política de desenvolvimento territorial por
meio da qualificação do seu Colegiado, e o apoio ao fortalecimento das suas Câmaras
Temáticas (Cultura, Inclusão Produtiva, Juventude e Mulheres). E como objetivos
específicos: Assessoramento ao Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável do
Sudoeste Baiano, nas suas demandas técnicas, através da qualificação dos seus processos
organizacionais e articulação com os integrantes do Território; Capacitação dos 24
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável do Território de Identidade
Sudoeste Baiano; Assessoramento aos municípios integrantes do TISB na
atualização/qualificação dos planos municipais de desenvolvimento sustentável; Apoiar a
articulação, encontros e discussão das Câmara Temáticas de Cultura Inclusão Produtiva,
Juventude e Mulheres, visando o fortalecimento e consolidação, enquanto espaços de
organização social pelo fortalecimento das manifestações culturais locais, memória e
história de cada município; pelo empoderamento da agricultura familiar; pelo protagonismo
social da juventude e sua participação política; e pela valorização da participação das
mulheres enquanto sujeito ativo e influente na sociedades.

Contato: proex@uesb.edu.br

Seminários do Lhist

O projeto “Seminários do Lhist” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação do docente Adilson Amorim de Sousa, por meio do Edital 16/2018, e tinha
como objetivo geral promover, no seio da comunidade científica e regional, debates sobre as
conquistas e perspectivas de construção de uma História Social do Trabalho, nomeadamente
sobre a região sudoeste da Bahia, e sobre os pressupostos teóricos e conceituais que
norteiam o desenvolvimento dessa história; Divulgar os resultados dos estudos e pesquisas
desenvolvidos pelos professores pesquisadores e bolsistas vinculados ao Laboratório de
História Social do Trabalho (LHIST/Uesb); Promover debates entre pesquisadores,
estudantes e representantes sindicais sobre a necessidade de preservação de documentos
relativos à História do Trabalho na Região Sudoeste da Bahia; Estabelecer parcerias com
entidades sindicais e arquivísticas com vistas ao desenvolvimento de uma base de pesquisa
sobre a História Social do Trabalho na região Sudoeste da Bahia.

Contato: dh@uesb.edu.br
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Prosas geográficas ano 4: ciclos de debates do Laboratório de Estudos Agrários e
Urbanos

O projeto “Prosas geográficas ano 4: ciclos de debates do Laboratório de Estudos Agrários
e Urbanos” realizado no campus de Vitória do Conquista com a coordenação do docente
Jânio Roberto Diniz dos Santos, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo promover
o debate sobre as diversas temáticas que envolvem o campo e as cidades brasileiras na
atualidade; Debater as principais teorias que fundamentam os estudos sobre o campo e as
cidades brasileiras.

Contato: dg@uesb.edu.br
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