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Tecnologia e Produção

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 a coordenação da docente Sandra Cristina Ramos,
por meio do edital 023 e tinha como objetivo apresentar a plataforma Arduino como
uma ferramenta didática para aquisição de dados em experimentos de Física.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Fábrica de Software: Laboratório experimental de desenvolvimento de software
com integração social

O programa “Fábrica de Software: Laboratório experimental de desenvolvimento de
software com integração social” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação
da docente Claudia Ribeiro Santos Lopes, por meio do edital 023 e tinha como objetivo
a realização de ações diversas (eg. roda de conversa, oficina, workshop,
desenvolvimento de aplicações, cursos, ações de imersão tecnológica, produção de
objetos educacionais digitais ou em impressão em 3D, entre outras) com vistas à
promoção da interação e integração entre discentes e docentes do Curso de
Sistemas de Informação com a comunidade (interna e externa à UESB, com
abrangência nacional uma vez que as ações foram realizadas exclusivamente pela
internet no ano de 2021 em virtude da pandemia), propiciando a construção e
implantação de sistemas que contribuíssem para o desenvolvimento humano com
interação e integração social; a produção de soluções tecnológicas com
distribuição gratuita; criação de um espaço de interação entre a área de
computação da UESB, Campus de Jequié, e a sociedade; formação para a
cidadania; fomento e promoção da inserção de mulheres na área de computação;
fomento a ações que contribuíssem para despertar o interesse e
habilidades/competências para atuação profissional na área de tecnologia em jovens
estudantes de escolas públicas; produção de conhecimentos e práticas que
estimulasse, favorecesse e atuasse na difusão de uma cultura tecnológica, que
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leve a um uso consciente, sustentável e com responsabilidade social de novas
tecnologias.

E-mail: dct@uesb.edubr

Idoso Digital: Conectando os idosos do NIEFAM com as Tecnologias de
Informação e Comunicação

O projeto “Idoso Digital: Conectando os idosos do NIEFAM com as Tecnologias de
Informação e Comunicação” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da
docente Valeria Argolo Rosa de Queiroz, por meio do edital 023 e tinha o objetivo de
inclusão na perspectiva de permitir uma autonomia digital dos idosos, com doenças
crônicas não transmissível (DCNT), por meio das tecnologias de informação e
comunicação, além de, possibilitar um melhor desenvolvimento cognitivo dos idosos,
através do uso dos smartphones e aplicativos, proporcionando um envelhecimento
mental saudável e livre do risco de demências.

E-mail: dct@uesb.edu.br

Desafio UESB

O projeto “Desafio UESB” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação do docente Adller Moreira Chaves, por meio do edital 023 e tinha como
objetivo buscar novas formas para aprimorar a relação ensino-aprendizagem é
fundamental, criado assim o Torneio Desafio UESB, com a utilização de jogos de
empresas, aproximando o estudante da realidade do cotidiano empresarial, em um
ambiente no qual também há necessidade de gerenciar, tomar decisões e lidar com a
competitividade.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Curso de Python Básico
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O curso de Python Básico foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Stenio Longo Araújo, por meio do edital 024 e tinha como objetivo
fornecer uma introdução à lógica de programação utilizando a linguagem Python.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Estímulo ao Desenvolvimento Sustentável dos Agricultores Familiares através do
Cultivo do Umbu Gigante no Território Sudoeste Baiano

O programa “Estímulo ao Desenvolvimento Sustentável dos Agricultores Familiares
através do Cultivo do Umbu Gigante no Território Sudoeste Baiano” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Valdemiro Conceição Júnior, por
meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo a continuidade e ampliação das ações
para o desenvolvimento de comunidades rurais através da produção de umbu gigante no
município de Jacaraci, e a realização de eventos e reuniões online para divulgação da
cultura e preparação de mudas em Planalto e Tremedal, todos localizados no Território
Sudoeste Baiano - TSB.

E-mail: dfz@uesb.edu.br
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