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EDITAL 072/2018 
 

 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO - 2018 

 
O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com o  Decreto Estadual Nº 16.825, de 04.07.2016, através da 

PRÓ–REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, torna público a todos que estarão 

abertas as inscrições para seleção de bolsistas que atuarão nos Programas/Projetos de Extensão 

2018, aprovadas com recursos financeiros do Edital Interno 016/2018, observando as disposições da 

Resolução CONSEPE Nº 14/93 e as normas que integram o presente Edital. 

 
1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
1.1. A presente seleção é destinada aos candidatos que preencham os seguintes requisitos: 

 

a) Ser aluno regularmente matriculado na UESB em curso de graduação; 

b) Ter média igual ou superior a 7,0 (sete); 

c) Não ser calouro e nem formando; 

d) Atender às exigências específicas determinadas pelo Programa/Projeto conforme Anexos I, II e III 

deste edital; 

e) Dispor de 12 (doze) a 20 (vinte) horas semanais, conforme exigência específica do Programa/Projeto; 

f) Não estar participando, atualmente, de ações de extensão, pesquisa, monitoria e estágios 

administrativos, como: bolsista, monitor ou estagiário; 

g) Não estar com pendências de relatórios de extensão. 

 
2.  DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. DO PERÍODO E DO LOCAL 

 
2.1.1. As inscrições estarão abertas no período de 23 a 27 de abril de 2018 e deverão ser efetivadas no 

Setor/Departamento responsável pela bolsa, nos Campi Universitários de Vitória da Conquista, Jequié 

e Itapetinga indicados nos Anexos I, II e III deste Edital, no horário de funcionamento de cada 

departamento/setor. 
 
 

2.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
2.2.1. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Histórico Escolar atualizado com média; 

b) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo VII); 

c) Cópias legíveis do Comprovante de CONTA CORRENTE, RG, CPF e PIS/NIT; 

d) Declaração de Nada Consta dos setores PPG, PROGRAD, GRH, GEAC e GAE de não participação 

em ações de extensão, pesquisa, monitoria e estágios administrativos, na condição de bolsista, 

voluntário, monitor ou estagiário (Anexo VI). 

 

3. DA BOLSA AUXÍLIO 

 
3.1. O valor da bolsa auxílio será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 



 

4. DA SELEÇÃO 

 
4.1. A seleção dos candidatos deverá ser realizada no período de 02 a 04 de maio de 2018, nos Campi de 

Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié, em local, dia e horários divulgados pelo(a) Coordenador(a) do 

Programa/Projeto. 

 
4.2. O processo seletivo será composto das seguintes fases: 

  

I. Análise do Histórico Escolar; 

II. Prova escrita (a critério do coordenador); 

III.  Entrevista. 

 
4.2.1. A banca de seleção deverá ser composta por três avaliadores, sendo servidores técnicos 

administrativos efetivos da UESB e/ou docentes. 

 
4.3. A classificação se dará por ordem decrescente de acordo com o total de pontos obtidos, após 

avaliação do desempenho dos candidatos, conforme critérios estabelecidos em barema próprio/ficha de 

avaliação (Anexo V). 

 
5. DAS VAGAS, DAS AÇÕES E DAS EXIGÊNCIAS  

 
5.1. A seleção, cujas inscrições de discentes de graduação são abertas pelo presente Edital, objetiva o 

preenchimento das vagas existentes para a atuação como bolsistas de extensão nos diversos 

Programas/Projetos relacionados nos Anexos I, II e III, de acordo com a formação exigida e observados 

os requisitos correspondentes. 

 
6.  DO RESULTADO  

 
6.1. O resultado oficial da seleção será divulgado pelo coordenador do Programa/Projeto de Extensão até 

o dia 07 de maio de 2018.  

 

7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA SELEÇÃO 

 

7.1. Os coordenadores dos Programas/Projetos de Extensão deverão entregar à Gerência de Extensão e 

Assuntos Culturais – GEAC (em Vitória da Conquista) ou a Coordenação de Extensão do Campus – 

COEX (em Jequié) a documentação da seleção até o dia 08 de maio de 2018, que deverá ser composta 

pelos seguintes documentos: fichas de inscrição dos participantes da seleção devidamente preenchidas e 

assinadas; cópia de toda documentação pessoal dos discentes aprovados (RG, CPF, PIS/NIT e 

comprovante legível da conta CORRENTE - não pode ser Conta Poupança e/ou Conjunta), Ata de 

Seleção (Anexo IV) e Ficha de Avaliação (Anexo V), devidamente preenchidas e assinadas. 

 

8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA 

 

8.1. O início das atividades do bolsista está previsto para o dia 14 de maio de 2018. 

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES 

 
9.1. DO(A) COORDENADOR(A) 

 

a) Coordenar as atividades do bolsista de acordo com o Plano de Trabalho apresentado;  

b) Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho de extensão, inclusive na elaboração de relatórios e 

material para apresentação dos resultados em eventos de extensão; 



c) Atestar mensalmente a frequência e declaração das atividades do discente, desde que o mesmo 

cumpra com as suas atribuições; 

d) Apresentar um parecer sobre o desempenho de cada bolsista que tenha atuado no Programa/Projeto ao 

fim da atividade do discente. 

 

9.2. DO BOLSISTA 

 

a) Desenvolver as atividades de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pelo coordenador; 

b) Ao término das atividades previstas no Programa/Projetos, apresentar um relatório circunstanciado das 

atividades desenvolvidas e resultados obtidos com parecer do orientador, contendo as assinaturas do 

bolsista e do orientador; 

c) Apresentar relato de experiência de sua participação no Programa/Projeto no Congresso de Pesquisa e 

Extensão promovido pela Instituição. Na impossibilidade de realização deste, deverá realizar tal 

apresentação em atividade promovida pela PROEX; 

d) Apresentar ao Coordenador do Programa/Projeto, quando for o caso, com antecedência mínima de 30 

dias, solicitação de desligamento da atividade. 

 
10. DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS 

 
10.1.  Os pedidos de substituição ou cancelamento de bolsistas deverão ser feitos pelo Coordenador. 

 
10.2. O cancelamento da bolsa pode ser feito em qualquer época com apresentação da justificativa do 

Coordenador e do Bolsista, quando couber. 

 
11. CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 
11.1. O não cumprimento do Edital, por parte do Coordenador, implicará no cancelamento da(s) 

bolsa(s) aprovada(s). 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. A bolsa não acarretará, sob hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer natureza, com a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, pois, nos termos da legislação de regência, visam 

propiciar oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades significativas para 

formação profissional a um só tempo, teórica e prática. 

 
12.2. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do presente 

Edital e de que aceita as condições da Seleção, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer 

título, época ou pretexto. 
 
12.3. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de qualquer natureza que 

não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, eliminarão o candidato 

da Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua atuação no Programa/Projeto, anulando-

se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

 

12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEX. 
 

 

Vitória da Conquista - BA, 20 de abril de 2018. 
 
 
 

FÁBIO FÉLIX FERREIRA 

 REITOR EM EXERCÍCIO 

 



ANEXO I  DO EDITAL Nº 072/2018 
 

PROGRAMAS/PROJETOS DO CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DCET – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

 

Programa: Laboratório de Matemática - LABOMAT  

Coordenador (a): Eridan da Costa Santos Maia 

Nº de vagas: 01 vaga / 07 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Matemática, Ciência da 

Computação, Física ou Administração; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino; 

 Possuir disponibilidade para participar do planejamento e avaliação das ações do projeto em 

reuniões semanais; 

 Participar de organização de oficinas; 

 Ter conhecimento em informática. 

 Ter interesse em trabalhar no laboratório. 

 

 

Projeto: Maratona Conquistense de Programação  

Coordenador (a): Cátia Mesquita Brasil Khouri 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Ciência da Computação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e/ou matutino; 

 Ter experiência e competência para: 

- programação em C, C++ ou Java; 

- instalação, configuração e manutenção de microcomputadores; 

- instalação, configuração e manutenção de sistemas de software em máquinas clientes e 

servidoras Linux; 

- operação e customização de sistemas livres; 

- administração de servidor Linux; 

- administração e suporte de sistemas de software. 

 Ter interesse em: 

- competições científicas; 

- metodologias de ensino de programação; 

- produção de material pedagógico para ensino de programação; 

 Ter aptidão para: 

- ensino/instrução de programação para alunos do ensino médio e de graduação; 

- criação de material gráfico; 

- suporte ao usuário; 

- atendimento ao público. 

 

 

Programa de Ensino de Ciências e Matemática (PROCIEMA) 

Coordenador (a): Wallace Juan Teixeira Cunha 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer um dos cursos de licenciatura. 

 

 



 

 

Projeto: Ensino de ciências através de materiais alternativos e/ou baixo custo 

Coordenador (a): Luizdarcy de Matos Castro 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de licenciatura em Física; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e noturno; 

 Ter cursado as disciplinas: Física Geral I e laboratório de Física Geral I; 

 Demonstrar capacidade e autonomia para o trabalho individual e em grupo, com aptidões 

experimentais. 

 

 

Projeto: Tecnologia do Arduino aplicada ao Ensino de Física 

Coordenador (a): Sandra Cristina Ramos  

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de licenciatura em Física ou Ciência 

da Computação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas: Física Geral e Experimental; 

 Ter noções de eletrônica e programação; 

 Ter habilidade em Física Experimental; 

 Ter interesse em tecnologia da Educação. 

 

 

DELL – DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS  

 

Projeto: Communication Café 

Coordenador (a): Clarissa Costa e Silva 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Letras Modernas; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino; 

 Ter cursado as disciplinas: Língua Inglesa 1, Língua Inglesa 2; Língua Inglesa 3 e estar 

cursando Língua Inglesa 4 ou 5 neste corrente semestre; 

 Ter noções básicas dos aspectos envolvidos na conversação em língua inglesa; 

 Ter experiência com o ensino de inglês ou fluência oral em língua inglesa; 

 Ter interesse em colaborar no planejamento e execução das atividades do projeto de extensão 

Communication Café. 

 

 

Projeto: Espaço de Convivência entre Afásicos e Não Afásicos 

Coordenador (a): Nirvana Ferraz Santos Sampaio 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Letras ou Psicologia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno oposto ao curso em que está matriculado; 

 Ter cursado ou estar cursando a disciplina de Neurolinguística, Neuroanatomia, 

Neurofisiologia, ou Neuropsicologia;  

 Ter interesse em questões de linguagem e de outras funções mentais superiores. 

 

 



Projeto: Orientação em Morfossintaxe para Professores de Língua Portuguesa 

Coordenador (a): Elisângela Gonçalves da Silva 

Nº de vagas: 01 vaga / 04 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Letras modernas ou vernáculas; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e noturno; 

 Ter cursado as disciplinas: Laboratório de Leitura e Escrita I e Morfologia; 

 Ter noção de:  

- conceitos de gramática;  

- a norma-padrão e o uso das estruturas gramaticais na linguagem formal e informal;  

- tópicos básicos de gramática normativa;  

- teorias de análise gramatical; 

 Ter interesse no estudo e ensino de tópicos básicos de gramática normativa, integrando a 

pesquisa e o ensino à extensão. 

 

 

Programa: Práticas Pedagógicas na Cibercultura 

Coordenador (a): Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Letras ou Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino; 

 Ter noção de hipertexto digital; 

 Ter experiência com website; 

 Ter interesse em estudos sobre linguagens, tecnologias e educação. 

 

 

DCN – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS  

 

Projeto: Profilaxia de Doenças Parasitárias 

Coordenador (a): Camila Pereira 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos da área de saúde; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter cursado a disciplina de Parasitologia (com exceção do curso de medicina que poderá não 

ter cursado devido aos módulos e período anual); 

 Ter noção de metodologias lúdicas e computação; 

 Ter experiência com crianças em idade escolar, ter liderança, ser criativo e gostar de ensinar, 

organizar materiais escolares; 

 Ter interesse em planejamento, organização e ser assíduo. 

 

 

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

Coordenador (a): Regineide Xavier Santos 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Biologia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter interesse em toxicologia de plantas medicinais. 

 

 



Projeto: Incentivo a Produção Agroecológica em Assentamentos do Movimento dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras por Direitos (MTD) em Vitória da Conquista- BA  

Coordenador (a): Bárbara Dantas Fontes Soares 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Engenharia Agronômica ou 

Engenharia Florestal; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino e ocasionalmente no turno matutino; 

 Estar cursando a partir do quarto semestre do curso de graduação; 

 Ter noções básicas em sistemas agroecológicos e/ou produção orgânica. 

 

 

Projeto: HealthRise Vitória da Conquista  

Coordenador (a): Dariana Viegas Andrade Penteado 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Medicina; 

 Ter disponibilidade para trabalhar as segundas à tarde e as terças e as sextas pela manhã; 

 Ter cursado a disciplina de Habilidades II; 

 Ter noção de computação e banco de dados; 

 Ter experiência com pacientes portadores de Hipertensão e Diabetes; 

 Ter interesse em publicação de artigos, ambulatórios especializados de hipertensão e diabetes. 

 

 

Projeto: Promoção de ações educativas sobre o HPV em instituições de ensino do município de 

Vitória da Conquista - Bahia II 

Coordenador (a): Anderson Pereira Souza 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciências Biológicas ou Medicina; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino; 

 Ter noção de Microbiologia; 

 Ter interesse em Educação e Saúde. 

 

 

Projeto: Ações de Vigilância em Saúde na Comunidade Quilombola do Oiteiro, Vitória da Conquista 

- Bahia 

Coordenador (a): Paula Yuri Sugishita Kanikadan 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciências Biológicas ou Medicina; 

 Possuir disponibilidade para trabalhar nos turnos: matutino durante a semana (atividades na 

UESB) e um domingo por mês em tempo integral (atividades de campo); 

 Possuir fundamentos iniciais em fisiologia, bioquímica, parasitologia, farmacologia, saúde 

pública e nutrição; 

 Possuir interesse em trabalhar com populações em situação de vulnerabilidade social; 

 Possuir comprometimento com a agenda de trabalho pactuada. 

 

 

DFZ – DEPARTAMENTO FITOTECNIA E ZOOTECNIA  

 

Projeto: Avaliação e Restauração da Vegetação na Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande 

Coordenador (a): Dalton Longue Júnior 



Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Engenharia Florestal; 

 Ter disponibilidade para trabalhar/participar de reuniões nos turnos matutino e vespertino; 

 Poder realizar atividades em municípios vizinhos a Vitória da Conquista, como: Barra do 

Choça, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Planalto e Nova Canaã; 

 Ter noção de pacote office (word, excel e power point); 

 Ser bastante organizado, pontual e responsável; 

 Ser capaz de apresentar palestras e ser comprometido com as atividades propostas; 

 Ter interesse em dialogar com produtores rurais e órgãos públicos para solicitação de 

documentos e informações. 

 

 

Projeto: Procriar - Projeto de Apoio a Caprino-ovinocultura do Sudoeste da Bahia 
Coordenador (a): Jurandir Ferreira da Cruz 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Engenharia Agronômica; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas: Melhoramento animal e Forragicultura; 

 Ter noção de manejo de animais de produção; 

 Ter, preferencialmente, experiência com produtores de região semiárida; 

 Ter interesse em agricultura familiar. 

 

 

Projeto: Estímulo ao desenvolvimento rural sustentável de agricultores familiares através do cultivo 

de umbu gigante no território sudoeste baiano 
Coordenador (a): Valdemiro da Conceição Júnior 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Engenharia Agronômica ou 

Engenharia Florestal; 

 Demonstrar capacidade, autonomia para o trabalho individual e em grupo e desenvoltura na 

linguagem e no trato com agricultores familiares; 

 Demonstrar interesse e participar de atividades de campo relacionadas ao sistema de 

produção da cultura do umbuzeiro, com ênfase no preparo de mudas, enxertia e condução da 

cultura; 

 Ter capacidade para confeccionar revisão científica, relatórios on line, digitação e outras 

habilidades relacionadas à informática. 

 

 

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

escola 

Coordenador (a): Luiz Humberto Souza 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Agronomia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter noção de cultivo; 

 Ter interesse em plantas medicinais. 

 

 



DEAS – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E SOLOS  

 

Projeto: Fortalecimento do Sistema Nacional de Extensão Rural de Moçambique - No Âmbito do 

Programa Trilateral Brasil-Japão-Moçambique 

Coordenador (a): Odair Lacerda Lemos 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciência da Computação, 

Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas referentes à Banco de dados; 

 Ter noção de Banco de Dados MySQL, Modelagem de Sistemas e Engenharia de Software; 

 Ter interesse em desenvolver banco de dados para plataforma WEBGIS. 

 

Projeto: Manejo dos Recursos Florestais da Caatinga em Comunidades Quilombolas 

Coordenador (a): Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências:  

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Engenharia Florestal; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter cursado a disciplina: Dendrometria; 

 Ter noção sobre unidades de conservação; 

 Ter experiência ou interesse em associativismo; 

 Ter interesse em trabalhar com manejo florestal em comunidades quilombolas. 

 

 

DCSA – DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

 

Projeto: Compartilhando Saberes: integração entre graduandos e egressos do curso de Ciências 

Econômicas e afins da UESB na prática extensionista numa perspectiva interdisciplinar 

Coordenador (a): Maíra Ferraz de Oliveira Silva 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Ciências Econômicas; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino 

 Ter facilidade para trabalhar em equipe; 

 Ter experiência e habilidade com Excel e Internet Explorer; 

 Ter interesse em atuar na gestão e avaliação de eventos acadêmicos e ações de extensão 

vinculadas, sendo capaz de tornar-se uma referência do projeto no curso ao socializar os 

conteúdos abordados, que se relacionam diretamente com as diversas áreas de atuação do 

economista na sociedade, bem como fornecer informações sobre as atividades realizadas e em 

andamento. 

 

 

Programa: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista 

Coordenador (a): Delza Rodrigues de Carvalho 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Administração, Ciências 

Econômicas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, História, Geografia ou Matemática; 

 Ter disponibilidade para estagiar no turno vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas obrigatórias do 1º e 2º semestres dos respectivos cursos; 

 Ter conhecimento prático do programa Excel; 



 Ter interesse em realizar coleta de preços em feiras livres, supermercados, restaurantes e outros 

estabelecimentos. 

 

 

Programa: Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente 

Coordenador (a): Carlos Alberto Maciel Públio 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Direito; 

 Estar cursando a partir do 7º semestre; 

 Ter cursado a disciplina: Direito da Criança e do Adolescente; 

 Possuir conhecimentos básicos de informática. 

 

 

Programa: Proler/UESB: campus Vitória da Conquista 

Coordenador (a): Almiralva Ferraz Gomes 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer dos cursos de graduação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino; 

 Ter noção de informática básica. 

 

 

DFCH – DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  

 

Programa de Práticas Psicológicas – PROPPSI 

Coordenador (a): Carmem Virgínia Moraes da Silva 

Nº de vagas: 03 vagas  

Exigências: 

 

Vaga 1 / 03 meses 

Especificação da vaga: Vivência de Brincadeiras com Sucata – Sala de Espera 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Psicologia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e/ou matutino; 

 Ter cursado a disciplina: Psicologia do Desenvolvimento I; 

 Ter noção de desenvolvimento humano, prática de estágio de observação com crianças; 

 Ter interesse em atendimento clínico psicológico. 

 

Vaga 2 / 06 meses  

Especificação da vaga: Triagem Psicológica 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Psicologia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e/ou matutino; 

 Ter cursado as disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento I, Psicologia do Desenvolvimento 

II e Psicologia do Desenvolvimento III; 

 Ter noção de desenvolvimento humano, psicopatologia, acolhimento psicológico e entrevista 

psicológica; 

 Ter interesse em atendimento clínico psicológico, avaliação psicológica e triagem psicológica. 

 

Vaga 3 / 08 meses 

Especificação da vaga: Plantão Psicológico 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Psicologia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turno(s) vespertino e/ou matutino; 



 Ter cursado as disciplinas: Teorias Fenomenológico-Existenciais e Humanistas e Práticas de 

Intervenção Fenomenológico-Existencial e Humanista 

 Ter interesse em atendimento clínico psicológico. 

 

 

Projeto: Suporte para a produção de jornais com acompanhamento da UESB projeto Eco Kids e 

Eco Teens novas escolas 2018 em parceria com o Ministério Público 

Coordenador (a): Rubens Jesus Sampaio 

Nº de vagas: 02 vagas / 05 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Comunicação Social/Jornalismo; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter cursado a disciplina: Oficina de Jornalismo Impresso I;   

 Estar cursando a disciplina: Oficina de Jornalismo Impresso II; 

 Ter noção de edição de texto jornalístico, fotografia e diagramação; 

 Ter experiência com jornalismo impresso; 

 Ter interesse em acompanhar estudantes secundários na elaboração de textos, fotografia e 

áudio visual. 

 

 

Projeto: Focos da Pesquisa na UESB 

Coordenador (a): José Luís Caetano da Silva 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Comunicação Social/Jornalismo; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter cursado a disciplina Sociologia Geral e da Comunicação; 

 Ter noção de computação; 

 Ter experiência com edição; 

 Ter interesse em divulgação científica. 

 

 

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

Coordenador (a): Lívia Diana Rocha Magalhães 

Nº de vagas: 01 vaga / 04 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de História ou Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ser capaz de planejar e interagir com o público escolar e não escolar durante a condução de 

visitas guiadas no Museu Pedagógico; 

 Apresentar disponibilidade para discutir, preparar e acompanhar eventos do Museu 

Pedagógico; 

 Ter disponibilidade para participar de grupo de estudos e pesquisa do Museu Pedagógico. 

 

 

DH – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA  

 

Projeto: Seminários do Lhist (Ano 10-2018) 

Coordenador (a): Adilson Amorim de Sousa 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciências Humanas; 



 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino e ocasionalmente no noturno; 

 Ter noção de digitação e internet; 

 Ter experiência com redes sociais como: facebook e outros programas e/ou sistemas de 

divulgação na rede; 

 Ter interesse em pesquisa e extensão. 

 

 

Projeto: As memórias do livro didático no Brasil - Ano I 

Coordenador (a): José Alves Dias 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer um dos cursos de licenciatura; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino; 

 Ter noção de informática; 

 Ter interesse em acervos e documentos históricos; 

 Ter facilidade de comunicação com o público juvenil; 

 Não ter restrições de saúde para lidar com obras impressas antigas. 

 

 

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

Coordenador (a): Belarmino de Jesus Souza 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de História; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais distribuídas entre vespertino e noturno; 

 Ter noção básica de informática. 

 

 

Projeto: Antigo Regime em debate: história e historiografia 

Coordenador (a): Grayce Mayre Bonfim Souza 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de História; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais distribuídas entre vespertino e noturno; 

 Ter noção básica de informática. 

 

 

Programa: Cultura, Complexidade e Formação Transdisciplinar 

Coordenador (a): Carlos Alberto Pereira Silva 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de História; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno noturno; 

 Ter noção de informática; 

 Ter interesse em estudos e pesquisas transdisciplinares. 

 

 

Projeto: Laboratório de História Social do Trabalho 

Coordenador (a): Rita de Cássia Mendes Pereira  

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de História; 



 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino; 

 Ter interesse em organização e gestão de acervos documentais. 

 

 

DG – DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA  

 

Projeto: Assessoria ao Ensino de Geografia na Educação Básica  

Coordenador (a): Adriana David Ferreira Gusmão 

Nº de vagas: 01 vaga / 06 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Geografia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino e noturno; 

 Ter cursado as disciplinas da área de ensino; 

 Ter noção de ensino de geografia; 

 Ter experiência com Excel, Word e programas de criação de layouts; 

 Ter interesse em ensino de geografia e formação de professores. 

 

 

Projeto: Fórum Anual de Debate, Formação Política e Articulação Agrária Popular 

Coordenador (a): Sócrates Oliveira Menezes  

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Engenharia Agronômica ou 

Geografia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino; 

 Ter interesse em trabalhos comunitários. 

 

 

PROEX – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

 

Projeto: Uma Proposta Educativa para o Museu Regional 

Coordenador (a): Celso Maciel Sousa 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer curso de graduação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino; 

 Demonstrar interesse em conhecer a história de Vitória da Conquista; 

 Ter conhecimento de informática; 

 Ter desenvoltura em público; 

 Possuir habilidade com crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais. 

 

 

Projeto: Criação racional de abelhas sem ferrão 

Coordenador (a): Generosa Sousa Ribeiro 

Nº de vagas: 02 vagas / 04 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciências Biológicas ou 

Engenharia Agronômica; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino; 

 Ter cursado a disciplina de Biologia Geral ou equivalente; 

 Ter noção de criação de abelhas; 

 Ter experiência com atividades de campo; 



 Ter interesse em criação de abelhas. 

 

 

Programa: Janela Indiscreta Cine-Vídeo UESB 

Coordenador (a): Raquel Costa Santos 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer curso de graduação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino e, às terças-feiras, no noturno;  

 Ter interesse e conhecimento na área de cinema e audiovisual; 

 Ter capacidade crítica, iniciativa, trabalho em grupo e responsabilidade; 

 Ter habilidade em produção textual; 

 Ter experiência em programas de design gráfico. 

 

 

 



ANEXO II  DO EDITAL Nº 072/2018 
 

PROGRAMAS/PROJETOS DO CAMPUS DE JEQUIÉ 

DCT – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

 

Projeto: A Ciência é um Show 

Coordenador (a): Joelia Martins Barros 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Química, Farmácia ou de 

licenciatura em Ciências Biológicas; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter cursado a disciplina: Bases Químicas da Biologia (para os alunos de Ciências Biológicas) e 

Química Geral I (para os alunos de Química e Farmácia); 

 Ter noção de preparo de soluções; 

 Ter interesse em apresentar a Ciência de forma lúdica e participativa para alunos do ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas; 

 Ter iniciativa própria, ser responsável, mostrar disposição para pesquisar, aprender e testar 

novos experimentos investigativos. 

 

 

Projeto: Seguimento farmacoterapêutico e reconciliação medicamentosa em pacientes internados 

no Hospital Geral Prado Valadares 

Coordenador (a): Gildomar Lima Valasques Junior 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Farmácia, Medicina ou 

Enfermagem; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino ou vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas de farmacologia e/ou afins; 

 Ter noção de estatística básica, Reações Adversas a Medicamentos e Resultados Negativos 

Associados a Medicamentos; 

 Ter experiência com seguimento farmacoterapêutico de pacientes em hospital; 

 Ter disponibilidade e condições de se deslocar ao local de realização das atividades 

extensionistas. 

 

 

Programa: Fábrica de Software: laboratório experimental de desenvolvimento de software com 

integração social 

Coordenador (a): Claudia Ribeiro Santos Lopes  

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Sistemas de Informação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino; 

 Ter noção de PHP, HTML, CSS, JavaScript, Framework Laravel, Banco de Dados 

PostgreSQL; 

 Ter experiência com desenvolvimento de sistemas; 

 Ter interesse em:  

- desenvolvimento para web;  

- desenvolvimento para dispositivos móveis;  

- colaborar em atividades de formação como: oficinas e cursos.  



 

Programa: Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia - LADIQ 

Coordenador (a): Renê Alexandre Giampedro 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Química (licenciatura ou 

bacharelado). 

 

 

DCB – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Projeto: Laboratório Móvel de Ciências Naturais 

Coordenador (a): Ana Cristina Santos Duarte 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer dos curso de graduação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;  

 Ter cursado as disciplinas referentes aos conteúdos de Biologia Geral; 

 Ter noção de Computação; 

 Ter experiência mínima com uso de microscópios e preparação de lâminas; 

 Ter interesse em desenvolver atividades com discentes e docentes em escolas da educação 

básica, utilizando atividades experimentais. 

 

 

Projeto: Geociências acessível a pessoas com necessidades especiais  

Coordenador (a): Luciano Artemio Leal 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Ciências Biológicas; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas Geologia e Paleontologia; 

 Ter noção de Curadoria em Minerais, Rochas e Fósseis; 

 Ter interesse na área de Geociências. 

 

 

DS I – DEPARTAMENTO DE SAÚDE I 

 

Projeto: Centro de Atendimento Odontológico Álvaro Marques - Microcefalia  

Coordenador (a): Maria da Conceição Andrade de Freitas 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Odontologia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino as quartas-feiras de cada 

mês; 

 Ter cursado a disciplina de Patologia BucoDental; 

 Ter noção de Liderança; 

 Ter experiência com atendimento odontológico ambulatorial; 

 Ter interesse em Microcefalia e seu tratamento interdisciplinar. 

 

 

Projeto: Cuidado fisioterapêutico: funcionalidade e qualidade de vida de idosos com doenças 

reumáticas em um Núcleo Interdisciplinar    

Coordenador (a): Tatiane Dias Casimiro Valença  



Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Fisioterapia; 

 Ter disponibilidade para participar de reuniões no turno vespertino com a equipe de atividades 

do projeto; 

 Deve estar cursando ou já ter cursado a disciplina de Fisioterapia Aplicada a Reumatologia 

(sexto semestre) e seus pré-requisitos (Cinesioterapia, Eletroterapia, Recursos Terapêuticos); 

 Saber de suas responsabilidades enquanto bolsista, sendo organizado, pontual e participativo; 

 Ter afinidade e interesse em assistir à pessoa idosa e também seus familiares;  

 Saber trabalhar em grupo, interagindo bem com os outros participantes da equipe. 

 Não se opor a produção e apresentação de trabalhos científicos em eventos.   

 

 

Projeto: Diferentemente iguais - Exercícios físicos para pessoas com deficiências 

Coordenador (a): Christiane Freitas Luna 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Educação Física; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter cursado Educação Física inclusiva I e ou II; 

 Ter noção das orientações pedagógicas para o ensino de pessoas com deficiência. 

 

 

Projeto: Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de terapia manual 

Coordenador (a): Fhelício Sampaio Viana 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Fisioterapia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas: Recursos Terapêuticos Manuais e Cinesioterapia. 

 

 

Projeto: Influência da atividade física em idosos com doenças crônicas do Programa NIEFAM 

Coordenador (a): Iane de Paiva Novais 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB no curso de licenciatura em Educação Física; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno da tarde; 

 Ter cursado a disciplina Atividade Física e Saúde; 

 Ter noção de qualidade de vida e promoção da saúde, aptidão física relacionada à saúde, 

fisiopatologia das principais doenças cardiometabólicas (obesidade, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial e dislipidemias); 

 Ter experiência com prescrição de exercício físico para hipertensos, diabéticos e idosos; 

 Ter interesse na relação entre exercício físico e as doenças cardiometabólicas. 

 

 

Projeto: Follow up: Acompanhamento do desenvolvimento motor de recém-nascidos de risco 

Coordenador (a): Ana Virgínia de Queiroz Caminha 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Fisioterapia; 



 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino, de acordo com a escala 

programada pela coordenação do projeto, de modo a não comprometer os horários das 

disciplinas nas quais o/a aluno/a estiver matriculado; 

 Ter cursado a disciplina: Semiologia em Fisioterapia; 

 Ter noção de Semiologia e propedêutica em fisioterapia; 

 Ter experiência com anamnese e exame físico, conhecimentos gerais de informática (Word, 

Excel), conhecimentos básicos de língua inglesa, pesquisa em inglês nível básico, noções de 

pesquisa científica em bancos de dados da internet (BIREME, PeDRO, entre outros); 

 Ter interesse nas áreas de saúde da mulher e da criança, saúde coletiva e epidemiologia; 

 Apresentar habilidades comunicacionais na fisioterapia, no contexto da relação terapeuta-

família-paciente, assim como com os demais membros da equipe de saúde. 

 

 

DS II – DEPARTAMENTO DE SAÚDE II 

 

Programa: Idoso Saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no NIEFAM 

Coordenador (a): Deusélia Moreira de Souza 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Enfermagem; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Acadêmicos a partir do 4º semestre que relacionem ou tenham afinidade com a proposta do 

programa NIEFAM; que reflita sobre a universidade e a produção científica, particularmente 

no âmbito do ensino, pesquisa e extensão; que contribua e produza conhecimento a partir da 

problematização de práticas à saúde da família e que esteja aberto para a avaliação contínua, 

crítica e transformadora de suas práticas quotidianas na Saúde enquanto profissional de 

enfermagem em formação universitária. 

 

 

Projeto: Grupo de Ajuda Mútua para familiares cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer 

Coordenador (a): Edite Lago da Silva Sena  

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Enfermagem; 

 Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente com a coordenadora do projeto, ao menos, 

em dois turnos da semana (segunda e terça - vespertino; sexta - matutino); 

 Ter cursado ou está cursando a disciplina Enfermagem em Atenção à Saúde do Idoso; 

 Ter noção de Terapias de Grupo e Conhecer a Política Nacional de Saúde do Idoso; 

 Ter experiência em visitas domiciliares; 

 Estar disposto a trabalhar com familiares cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer; 

 Ter interesse em construir conhecimentos relacionados à doença de Alzheimer.  

 

 

Projeto: Grupo de Ajuda Mútua e Intersubjetividade do Cuidar no Caps II de Jequié-BA 

Coordenador (a): Patrícia Anjos Lima de Carvalho 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Enfermagem; 

 Ter cursado a disciplina Enfermagem em Atenção à Saúde Mental;  

 Ter noção de Terapias de Grupo e Conhecer a Política Nacional de Saúde Mental; 

 Ter experiência com pessoas em sofrimento mental e seus familiares; 



 Ter criatividade na organização de atividades de sensibilização e/ou mobilização relacionadas 

à luta antimanicomial, exercício da cidadania e empoderamento; 

 Ter interesse em construir conhecimentos no campo da saúde mental.   

 

 

 

 

 

DCHL – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

 

Programa: Engenho de Composição - Mostras Artísticas e Didáticas dos Cursos Licenciatura em 

Teatro e Licenciatura em Dança  

Coordenador (a): Francisco André Sousa Lima 

Nº de vagas: 02 vagas / 07 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Teatro ou Dança; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e noturno (Teatro) ou vespertino e 

noturno (Dança); 

 Ter concluído ou estar matriculado em ao menos uma das disciplinas: Processos de Criação 

Cênica II, Estágio em Criação em Dança I e/ou II, Estágio em Interpretação Teatral I e/ou II; 

 Ter noção de produção cultural; 

 Ter experiência com processos criativos no campo das Artes Cênicas; 

 Ter interesse em produção, mediação cultural, cenografia, iluminação ou Assessoria de 

Comunicação. 

 

 

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

Coordenador (a): Danilo César Souza Pinto 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer dos cursos de graduação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino; 

 Ter noção de informática; 

 Ter interesse em aprender sobre a temática indígena. 

 

 

Projeto: Trabalho e Educação: dos conceitos e categorias fundamentais a reforma trabalhista de 

2017 

Coordenador (a): Marcelo Torreão Sá 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino, vespertino e noturno; 

 Ter noção de informática; 

 Ter experiência com movimentos sociais e sindicais. 

 

 

Projeto: BrincaSol: Espaço de formação lúdica 

Coordenador (a): Marilete Calegari Cardoso 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 



 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Pedagogia, Letras, Teatro ou 

Dança; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino, vespertino ou noturno (conforme a 

necessidade da ação do projeto); 

 Ter cursado o 3º semestre; 

 Ter noção de informática para confecção de materiais como: folder; cartazes; imagens - 

fotografia; 

 Ter interesse acompanhar e auxiliar numa escola o brincar livre de crianças;  

 Ter interesse de participar da organização e desenvolvimento de: 

- Curso de formação lúdica; 

- Ateliê Lúdico numa escola; 

- Atividades como: oficinas, rodas de conversa; seminário temático na UESB; 

 Ter interesse em publicação de trabalho no final do projeto. 

 

 

Projeto: Coletivo Feminista Margarida Alves  

Coordenador (a): Sirlândia Souza Santana 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de licenciatura; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertinos e noturnos; 

 Ter cursado 50% do curso ao qual pertence; 

 Ter noção de Informática; 

 Ter interesse em discutir questões relacionadas ao Gênero. 

 

 

Projeto: Páginas Formando Leitores 

Coordenador (a): Marivone Borges de Araújo Batista 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Letras ou Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino; 

 Ter interesse em desenvolver ações (oficinas, contação de histórias, etc) de incentivo à 

leitura na universidade e em espaços comunitários; 

 Ter habilidades de leitura, oralidade e escrita; 

 Ter desenvoltura no relacionamento com pessoas; 

 Ter conhecimento em informática. 

 

 

Projeto: GEHFTIM: Cinema, Interculturalidade, Identidades e Educação entre Antigos e Novo 

Cenários 

Coordenador (a): Claudia de Faria Barbosa 

Nº de vagas: 01 vaga / 06 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e noturno; 

 Ter cursado a disciplina História da Educação,  

 Ter noção e experiência em informática, preferencialmente comprovada, habilidades com 

criação de site e sistema para inscrição e meios de divulgação (design em folders); 

 Ter interesse em cinema e discussões relacionadas com as temáticas do projeto. 

 

 



Programa: A leitura do ‘mundo’. Alfabetização além da palavra 

Coordenador (a): Tânia Regina Braga Torreão Sá  

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Pedagogia; 

 Fazer parte do NEMTrabE – Núcleo de Estudos Sobre Memória, Trabalho e Educação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter interesse pelo tema da alfabetização espacial. 

 

 

 

COEX – COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

Projeto: Profilaxia de Doenças Parasitárias 

Coordenador (a): Camila Pereira 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos da área de saúde; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter cursado a disciplina de Parasitologia (com exceção do curso de medicina que poderá não 

ter cursado devido aos módulos e período anual); 

 Ter noção de metodologias lúdicas e computação; 

 Ter experiência com crianças em idade escolar, ter liderança, ser criativo e gostar de ensinar, 

organizar materiais escolares; 

 Ter interesse em planejamento, organização e ser assíduo. 

 

 

Programa: UESB em Movimento: Atividade Física na Promoção da Saúde 

Coordenador (a): Josiani Morais Vieira 

Nº de vagas: 02 vagas / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de licenciatura em Educação Física; 

  Estar cursando a partir do 3º semestre; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno noturno e eventos ocasionais aos finais de semana; 

 Ter noção básica de informática; 

 Ter experiência com atividades aquáticas (natação, hidroginástica), musculação/treinamento 

funcional e organização de eventos; 

 Ter interesse em construir conhecimentos na área de gestão esportiva, atividade física, saúde e 

lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III  DO EDITAL Nº 072/2018 
 

PROGRAMAS/PROJETOS DO CAMPUS DE ITAPETINGA 

DCEN – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

 

Projeto: Semeando Agroflorestas (SeAFlor) 

Coordenador (a): Wesley Amaral Vieira 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, em qualquer dos cursos de graduação; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino; 

 Ter cursado ao menos uma das seguintes disciplinas: Ecologia; Ecologia I, Ecologia II, 

Educação Ambiental; Sociedade, Natureza e Desenvolvimento; Conservação dos Recursos 

Naturais; 

 Ter interesse em: Sistemas Agroflorestais, Permacultura e Educação Ambiental. 

 

 

Projeto: Comunidade e sustentabilidade: consumo consciente, construções sustentáveis e valorização 

dos alimentos regionais  

Coordenador (a): Talita Ruas Maderi 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Ambiental ou Zootecnia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino ou vespertino e noturno; 

 Ter disponibilidade para realizar atividades ocasionalmente aos finais de semana; 

 Ter cursado a disciplina desenho técnico; 

 Ter noção de projeto de edificações, de plantas alimentícias, de sustentabilidade e cuidados 

com o meio ambiente; 

 Ter interesse em reflorestamento, sustentabilidade urbana, projeto de edificações, agricultura 

familiar, plantas alimentícias. 

 

 

Projeto: Farmácia Viva – Horto de plantas medicinais da UESB 

Coordenador (a): Milena Duarte Lima 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de bacharelado em Química;  

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas: Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica e Química 

Analítica disciplina; 

 Ter noção de Químicas dos produtos Naturais; 

 Ter experiência com plantas e análises microbiológicas; 

 Ter interesse em estudo de plantas medicinais. 

 

 

Projeto: Espetáculo da Química: aproximando a universidade da escola 

Coordenador (a): Danilo Junqueira Leão 



Nº de vagas: 02 vagas / 06 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de licenciatura em Química; 

 Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino; 

 Ter cursado as disciplinas: Química Geral e Química Inorgânica. 

 

 

DCHEL – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LINGUAGEM 

 

Programa: Ludoteca: um espaço de práticas interdisciplinares em educação 

Coordenador (a): Ennia Débora Passos Braga Pires 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter média igual ou superior a 8; 

 Estar cursando a partir do 3º semestre; 

 Ter interesse em se aprofundar nos estudos sobre as interfaces entre ludicidade e educação. 

 

 

Projeto: Infância, Educação e Ludicidade - leituras cinematográficas 

Coordenador (a): Reginaldo Santos Pereira 

Nº de vagas: 01 vaga / 08 meses 

Exigências: 

 Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino; 

 Ter média igual ou superior a 8; 

 Estar cursando a partir do 3º semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PROEX  

GERÊNCIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS – GEAC 
 

 

ANEXO IV DO EDITAL Nº 072/2018 

 

ATA GERAL DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

Aos ________ dias do mês de _________________de_____________ compareceram os candidatos:                                                                                                                            

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ para 

participar(em) da Seleção para Bolsista de Extensão do Programa/Projeto: 

________________________________________________________________________________ 

coordenado por _____________________________________, do departamento _______________, 

do campus de _______________________________. 

 

A seleção foi composta de:  

I. Análise do Histórico Escolar; 

II. Prova escrita (opcional); 

III.  Entrevista.  

 

São estes os resultados: 

 

1ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

2ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

3ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

4ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

5ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

6ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

7ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

8ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

9ºCandidato:____________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 

 

10ºCandidato:___________________________________________________________________ 

Média Final:________________________Classificação:__________________________________ 



 

 

  ________________________, ________ de maio de 2018 

 

 

Banca Examinadora:  

 

Nome completo:       Assinatura: 

 

_______________________________________________               ________________________ 

 

_______________________________________________               ________________________ 

 

_______________________________________________               ________________________ 
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ANEXO VII  DO EDITAL Nº 072/2018 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESNTE DA BAHIA – UESB  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – PROEX 

GERÊNCIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS – GEAC 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ 
 
CPF: ____________________________ Nº DO PIS OU NIT_____________________ 
 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________Nº DE MATRÍCULA: _______________ 
 
ENDEREÇO:___________________________________________________________ 
 
BAIRRO/CIDADE: ______________________________________________________ 
 
TELEFONE FIXO E CELULAR: ____________________________________________ 
 
E-MAIL 1: ___________________________ E-MAIL 2:__________________________ 
 
CURSO: ______________________ TURNO DO CURSO:_______________________ 
 
SEMESTRE: ___________________ TURNO DISPONÍVEL: _____________________ 
 
 
 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
 
AGÊNCIA: _____________ BANCO:___________ CONTA CORRENTE:___________ 
 
 
 
PROGRAMA/PROJETO:__________________________________________________ 
 
COORDENADOR(A): ____________________________________________________ 
 

 
 
 

LOCAL: _____________________________________ DATA: ______/_____/_______ 
 
 
 

___________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 


