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1. APRESENTAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) é o órgão responsável pelo 

planejamento, execução e controle das atividades de extensão na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. De forma a propiciar conhecimentos, entendimentos e reflexões sobre os 

problemas, e os conhecimentos produzidos no mundo presente, a partir de atividades 

extensionistas, que efetive as trocas de saberes e conhecimentos, no sentido de estreitar as 

relações universidade e sociedade. 

Através das ações de extensão da UESB, fortes impactos acadêmicos e sociais vêm sendo 

alcançados junto à comunidade universitária quanto às demais comunidades que se encontram 

nos Territórios onde a UESB desenvolve suas ações. Tais impactos são motivadores para que 

a Instituição continue desenvolvendo ações pautadas no diálogo e troca de saberes, na relação 

teoria/prática, na ênfase à formação do estudante, na perspectiva de transformação social, 

dialogando com a comunidade e fazendo um intercâmbio de conhecimentos e informações 

que objetiva à melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

As ações de extensão vêm sendo desenvolvidas sob a responsabilidade de docentes, discentes 

e servidores técnico-administrativos da UESB. Essas ações têm se configurado em espaços  

para construção de saberes e para a produção acadêmica, nos mais diversos formatos, o que 

tem feito com que os resultados da Extensão da Universidade tornem-se mais expressivos, 

tanto quantitativamente quanto qualitativamente. 

Ao longo destes últimos anos, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários tem 

atuado nas seguintes áreas: 

 Ação Extensionista: programas, projetos, cursos e eventos de extensão (editais de 

financiamento interno , chamada sem ônus e captação de recursos externos), 

operacionalizados através da Gerência de Extensão e Assuntos Culturais - GEAC e 

Coordenação de Extensão do campus de Jequié. 

 Ação Comunitária: Projeto Balcão de Justiça e Cidadania, Centro de Extensão e Ação 

Comunitária - CEAC; Centro de Aperfeiçoamento Profissional - CAP; Centro 

Universitário de Atenção à Saúde – CEUAS; Núcleo da Defesa da Criança e 

Adolescente – NDCA; Núcleo de Práticas Jurídicas; Núcleo de Práticas Psicológicas – 

NUPPSI, Programa Universidade para Todos – UPT. 

 Esporte e Lazer: Coordenações de Esportes;  
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 Museus: Museu Regional de Vitória da Conquista e Museu Pedagógico – Casa Padre 

Palmeira;  

 Cultura: Coordenações de Cultura;  

 Comunicação e Audiovisual: Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas – 

SURTE, Produtora de Vídeo – PROVIDEO e Edições UESB. 

 Publicações: Revista Extensão & Cidadania e Catálogo de Extensão. 

 Assessoria de Intercâmbio (mobilidade acadêmica); 

 Assistência e Permanência Estudantil: Gerência de Assistência e Assuntos Estudantis; 

  Educação a Distância; 

 Capacitação de Profissional do Ensino Superior (Docentes). 

2. AÇÕES EXTENSIONISTAS 

2.1  GERÊNCIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS (GEAC) E 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO DO CAMPUS DE JEQUIÉ (COEX): 

 

A Gerência de Extensão e Assuntos Culturais (GEAC) é um setor vinculado à Pró-reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários, cujas funções são planejar, organizar e controlar as 

atividades relativas às ações de extensão da UESB, a fim de oferecer ao extensionista as 

condições favoráveis ao desenvolvimento de seu trabalho, de forma a ratificar a posição da 

Extensão Universitária como um mecanismo acadêmico, construído dialogicamente com a 

comunidade, apropriado à construção de alternativas de respostas às problemáticas que os 

diversos cenários da realidade apresentam. 

As responsabilidades da GEAC são coordenar a extensão, integrando-a ao ensino e à 

pesquisa; fomentar, junto a docentes, discentes, servidores técnico-administrativos, e 

comunidade externa, a apresentação e execução de ações de extensão; participar da 

elaboração da política global de extensão da UESB. Relacionadas abaixo as principais 

atividades específicas:  

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades extensionistas; 

 Acompanhar os convênios relacionados às ações de extensão; 

 Prever, solicitar e gerir os recursos necessários à operacionalização das ações; 

 Gerir o programa institucional de bolsistas de extensão; 

 Acompanhar as atividades do Comitê e Câmara de Extensão; 
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 Produzir e consolidar relatórios que subsidiem a tomada de decisões e apontem 

caminhos para a fixação de uma política de extensão que seja, ao mesmo tempo, sólida 

e atualizada.  

 Gerir os Recursos relacionadas a rubrica de participação dos docentes em eventos 

externos (PTA). 

A GEAC realiza o suporte às atividades extensionistas dos três campi da UESB e conta 

também com o trabalho da Coordenação de Extensão do Campus de Jequié. 

 As ações descritas a seguir, referem-se às diversas propostas submetidas através dos editais 

com financiamento, chamada sem ônus e suporte às ações originadas dos setores e núcleos, 

além de projetos consolidados vinculados à Extensão. Para o ano de 2018 temos dois editais 

em andamento: Edital 16/2018 (com financiamento para as ações) e Chamada para 

cadastramento sem ônus/2018. 

Quadro 1- Ações de extensão, 2010 a 2018. 

INFORMAÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
AÇÕES DE EXTENSÃO POR MODALIDADE 

CURSO 12 13 11 17 27 10 12 18 22 

EVENTO 72 69 60 77 64 30 46 62 49 

PROGRAMA 25 34 31 32 15 28 33 24 24 
PROJETO 126 123 107 106 45 92 111 96 78 

TOTAL 235 239 209 232 151 160 202 200 173 

AÇÕES DE EXTENSÃO POR CAMPUS 
ITAPETINGA 21 14 11 15 7 12 17 18 21 
JEQUIÉ 91 96 90 79 54 55 75 67 48 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

123 129 108 138 90 93 110 115 104 

AÇÕES POR ÁREA TEMÁTICA 
COMUNICAÇÃO 5 12 9 9 7 5 4 10 10 

CULTURA 27 32 25 29 3 20 21 25 17 
DIREITOS 
HUMANOS E 
JUSTIÇA 

9 8 5 8 17 10 15 10 10 

EDUCAÇÃO 111 102 94 107 76 65 72 88 76 
MEIO AMBIENTE 15 20 17 16 9 8 9 11 10 

SAÚDE 46 44 41 45 28 35 61 36 30 

TECNOLOGIA E 
PRODUÇÃO 

17 16 15 14 7 11 13 16 13 

TRABALHO 5 5 3 4 4 6 7 4 7 
Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 

 

As ações de Extensão da UESB são cadastradas nas modalidades: programa, projeto, curso ou 

evento, essas modalidades e sua conceituação terminológica seguem a orientação/diretriz 

definida pela Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2007): 
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Programa – Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, 

prestação de serviços), preferencialmente integradas a atividades de pesquisa e ensino. Tem 

caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum.  

 Projeto – Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou 

tecnológico, com objetivo específico, desenvolvido de forma sistêmica durante a vigência do 

edital. Para ter caráter contínuo, o Projeto deve abranger atividades de complementação 

permanente entre a Universidade e a Sociedade, requerendo a constante orientação e interação 

do Projeto com o público-alvo. O Projeto pode estar vinculado a um programa ou ser 

registrado como “Projeto não vinculado a programa” (Projeto isolado).  

Curso – Ação esporádica, pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à 

distância, planejada e organizada de modo sistemático. 

 Evento – Ação esporádica que implica apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 

clientela específica, do conhecimento ou do produto cultural, artístico, esportivo, científico e 

tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade. 

 
Na figura abaixo, observa-se o quantitativo de ações de extensão por modalidades, verifica-se 

que a modalidade Projeto apresenta o maior número de ações em comparação com as outras 

modalidades. 

Figura 1 - Ações de Extensão por Modalidades, 2010 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 
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Figura 2 - Ações de Extensão por campus da UESB, 2010 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 

 

As ações de extensão são classificadas segundo as áreas temáticas definidas pela Política 

Nacional de Extensão Universitária que se dividem em: Comunicação, Cultura, Direitos 

Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho. Na 

UESB, a área temática com maior número de ações cadastradas é a Educação, seguida pela 

área Saúde. 

Figura 3 - Ações de Extensão por Áreas Temáticas, 2010 a 2018. 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. *Áreas 

definidas pela Política Nacional de Extensão. 
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Figura 4 - Ações de Extensão da UESB por modalidade, 2010 a 2018*. 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 

 

Figura 5-  Ações de Extensão da UESB por campus, 2010 a 2018*. 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 
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Figura 6 -  Ações de Extensão da UESB por áreas temáticas, 2010 a 2018*. 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 

 

3. NÚCLEOS E SETORES DE EXTENSÃO 

A seguir destacam-se algumas ações de extensão já consolidadas pela UESB junto à 

comunidade regional. 

3.1 Núcleo interdisciplinar de estudos e extensão em cuidados à saúde da família em 
convibilidade com doenças crônicas – NIEFAM 

Coordenação: Luzia Wilma Santana da Silva / Campus Jequié (Departamento de Saúde) 

Trata-se de um Programa de Extensão Continuada que busca desenvolver a promoção a saúde 

da família de modo interdisciplinar. Visa estratégias de cuidado à família em convibilidade 

com a condição crônica de um de seus subsistemas familiares com vista à atenção/cuidados ao 

processo saúde-doença e o viver humano na sua complexidade e contextualidade. Para tanto, 

fundamenta-se no Pensamento Sistêmico, subsidiado por teóricos e terapeutas de família, com 

ações iniciais investigativas, através de instrumentos de avaliação à família: genograma, 

ecomapa, apgar familiar de Smilkstein, circulo familiar de Thrower, psicofigura de Mitchell, 

ciclo de vida familiar de Duvall, Escala de reabilitação social de Homes e Rahe e Teste de 

Graffar apoiados no guia de colheita de dados para intervenção familiar segundo Modelo 

Calgary de Avaliação da Família –MCAF, adaptado ao contexto sócio-cultural local. O 

diagnóstico situacional obtido através dos instrumentos norteiam o planejamento e execução 

das ações: acompanhamento domiciliar; cuidados enfermagem; orientação psicológica; 
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orientação nutricional; atividades físicas de cunho aeróbio; orientação postural, desenvolvidas 

nos domicílios de famílias cadastradas, campus da UESB, Unidades de Saúde e Ginásio poli 

esportivo da UESB. Sendo implementadas e avaliadas para manutenção/(re)estruturação do 

modelo assistencial implantado conjuntamente com os profissionais de saúde e equipe do 

Programa de Saúde da Família do município de Jequié, BA. (SIGPROJ, 2017). 

3.2 Projeto de Apoio a Caprino-ovinocultura do Sudoeste da Bahia – PROCRIAR 

Coordenação: Jurandir Ferreira da Cruz / Campus Vitória da Conquista (Departamento de Fitotecnia e 

Zootecnia) 

O Projeto de Apoio a Caprino-ovinocultura do Sudoeste da Bahia (Procriar), em execução 

desde 1997, tem como objetivo o fortalecimento da estrutura familiar rural através do 

desenvolvimento da caprino-ovinocultura como uma atividade sustentável. A metodologia 

básica utilizada consiste na execução de ações de transferência de tecnologia e 

disponibilização de serviços essenciais para tecnificação e humanização do sistema de 

produção ao longo da sua existência enquanto projeto de ação continuada, o Procriar recebeu 

apoio financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza, o 

que possibilitou melhorar a infraestrutura do Setor de caprinos e ovinos da UESB e das 

propriedades assistidas no município de Vitoria da conquista. Também já contou com apoio 

da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, no que se refere às ações de 

melhoramento genético dos rebanhos. Desde seu início, as ações do Procriar já beneficiaram 

cerca de 250 produtores rurais de 21 municípios da região Sudoeste da Bahia, com destaque 

para os municípios de Vitória da Conquista, Anagé e Caetanos. O Procriar tem contribuído 

para melhoria da infraestrutura das propriedades quanto à alimentação; disponibilizado 

exames laboratoriais nas áreas de sanidade; realizado orientação técnica dentro as unidades 

produtivas, palestras, capacitações de produtores; melhoramento genético dos rebanhos por 

meio de cessão de reprodutores e, apoio a ações de projetos correlatos visando a valorização 

das famílias beneficiadas pelo projeto. (SIGPROJ, 2017). 

3.3 Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista 

Coordenação: Delza Rodrigues de Carvalho / Campus Vitória da Conquista (Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas). 

Esse programa tem como objetivo realizar a pesquisa de preços, o cálculo e a divulgação dos 

Indicadores Econômicos: Cesta Básica, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) referente aos grupos de Alimentação e Bebidas (IPCA-AB); Habitação (IPCA- HA), 
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Artigos de Residência (IPCA- AR) e Transportes (IPCA-T) relativos ao município de Vitória 

da Conquista. A produção mensal dos índices de preços tem a finalidade de fornecer subsídios 

à execução e avaliação da política econômica do governo associando a sua importância à 

renda familiar. Esses Indicadores Econômicos constituem-se na medida-síntese do movimento 

de preços de um conjunto de mercadorias/ serviços, chamada “cesta de mercadorias e 

serviços” representativa de um determinado grupo populacional, em determinado período de 

tempo. Para tanto, utilizou-os procedimentos metodológicos utilizados pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) para a Pesquisa da Cesta Básica 

Nacional, e da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008/2009 realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), para cálculo do IPCA. No âmbito do Programa, após 

desenvolvimento do software, pretende-se implementar o IPCA para município, sob uma 

perspectiva ampla, abrangendo os nove grupos que compõem a cesta de consumo da 

população objetivo do IPCA (Alimentação e bebidas; Habitação; Artigos de residência; 

Vestuário; Transportes; Saúde e Cuidados Pessoais; Despesas Pessoais; Educação e 

Comunicação). O Programa conta com a participação de docentes da Área de Economia 

vinculados ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) e com a participação 

multidisciplinar de estagiários e bolsistas de diferentes cursos de graduação da UESB. 

(SIGPROJ, 2017). 

3.4 Programa Nacional de Incentivo a Leitura - Proler/UESB 

Coordenação: Almiralva Ferraz Gomes / Campus Vitória da Conquista (Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas); Maria Helena Sousa Ribeiro/Campus de Itapetinga (Departamento de Ciências 
Humanas, Educação e Linguagem); Márcia  Couto Auad/ Campus de Jequié (Departamento de Ciências 
Humanas e Letras). 

O Programa Nacional de Incentivo a Leitura - Proler foi instalado na Região Sudoeste da 

Bahia em 10 de Janeiro de 1992, através de convênio com a Fundação Biblioteca Nacional. O 

Proler/UESB de Vitória da Conquista é um programa de extensão universitária, composto de 

professores e pessoas da comunidade. Tem por objetivo desenvolver ações de leitura que 

contribuam para a qualidade em educação e a formação de leitores. As atividades rotineiras 

são desenvolvidas mediante conversas sobre leitura, palestras, atendimento e orientação 

redacional, levantamento e recolha de histórias populares, leituras de narrativas, contos, 

poemas de autores populares, organização de acervos de literatura. Articula e promove ações 

para a democratização e acesso aos bens culturais e valoriza o saber local, as experiências dos 

sujeitos visando despertar o interesse pela leitura na região. Organiza, anualmente, Encontros 

de Leitura para professores da rede pública de ensino e comunidade em geral, com a presença 

de renomados estudiosos da leitura e literatura do Brasil. O Proler/UESB propicia espaços 
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para novas práticas de leitura, legitima experiências, estimula a capacidade imaginativa de 

pensar, ativando a criatividade, e revelando outras autorias. Incorpora diferentes concepções 

de leitura para discutir ações pedagógicas para a escola, que se deseja mais libertária. A partir 

de 2010 os Encontros de Leitura anuais estão sendo realizados em escolas municipais da zona 

rural, atuando diretamente com alunos do Ensino Fundamental, Médio e alunos do EJA. 

Professores e agentes de leitura do município atuam como participantes colaboradores. O 

Proler possui coordenações nos três campi da UESB. (SIGPROJ, 2017). 

 

3.5 Órgão de Educação e Relações Étnicas com Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras – 

ODEERE 

Coordenação: Marise de Santana / Campus Jequié (Departamento de Ciências Humanas e Letras). 

O programa ODEERE - Órgão de Educação e Relações Étnicas com Ênfase atua como um 

Núcleo de Estudos de Culturas Afro-brasileiras-NEAB e objetiva contribuir para a 

implantação das políticas de ações afirmativas para Afro-descendentes e Indígenas. Este 

programa funciona a partir de estudos de um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq 

intitulado por 'Educação e Relações Étnicas'. Durante o ano, o ODEERE desenvolve as 

seguintes atividades: 1) Encontro Combate à Discriminação Étnica e Racial; 2) Curso de 

Educação e Culturas Afro-brasileiras; 3) Curso de Didática para o Ensino de História e 

Culturas Africanas e Afro-brasileiras; 4) Cursos de Cultura Indígena; 5) Projeto Erê- 

Educação e Culturas Afro-brasileiras para crianças e adolescentes residentes no bairro do Pau 

Ferro e adjacências e 6) Projeto 'A tradição do Caruru de Cosme e Damião, Erês, Ibejis e 

Wunje' realizado com a comunidade universitária e da localidade onde se localiza o órgão 

durante o mês de setembro de cada ano. Além disso o ODEERE tem o projeto de 

especialização em Antropologia com ênfase em culturas afro-brasileiras, um grupo de 

pesquisadores com trabalhos na área de etnicidade e educação e também o Pós-Graduação em 

Relações Étnicas e Contemporaneidade (PPGREC). (SIGPROJ, 2017). 

3.6 Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb 

Coordenação: Raquel Costa Santos/ Campus Vitória da Conquista (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários). 

O Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb desenvolve, desde 1992, atividades que 

possibilitam o exercício da leitura cinematográfica e, consequentemente, a formação de 
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público para o cinema mundial e brasileiro. Compreende a produção cinematográfica como 

uma das principais formas de expressão humana, bem como o filme um poderoso meio de 

desenvolvimento da percepção e reflexão da realidade. Por isso, entendendo os caminhos 

formais e informais da aprendizagem (institucional ou não), a equipe de trabalho do Janela 

Indiscreta procura estreitar a relação cinema-educação. Desde sua primeira formatação, com a 

exibição semanal de filmes, no antigo auditório da Ditora, o programa viu crescer suas 

demandas, tendo que reorganizar as atividades cotidianas em ações específicas que 

viabilizassem a sua continuidade. (SIGPROJ, 2017). 

3.7 LUDOTECA: um espaço de práticas interdisciplinares em educação 

Coordenação: Ennia Debora Passos Braga Pires/ Itapetinga (Departamento de Ciências Humanas, 

Educação e Linguagem). 

O Programa Ludoteca: Um espaço de práticas interdisciplinares em educação é um 

laboratório de vivências lúdico-pedagógicas, contribuindo de forma significativa para a 

formação dos alunos do curso de Pedagogia e de outras licenciaturas, possibilitando ainda o 

desenvolvimento de estudos científicos na temática da ludicidade, cursos, oficinas e estágios 

além do atendimento às crianças primando pelo desenvolvimento e aprendizagem numa 

perspectiva lúdica. Ao longo de sua existência a Ludoteca tem possibilitado grande 

envolvimento da comunidade, dos discentes e docentes do Curso de Pedagogia na 

participação em suas atividades desde a organização de grupo de estudos, mini-cursos, aulas 

práticas, à atuação como estagiários, bolsistas, brinquedistas, atendentes e, sobretudo, 

iniciantes na prática da pesquisa e extensão universitária. (SIGPROJ, 2017). 

3.8 Núcleo Saber Down 

Coordenação: Marian Oiveira/ Vitória da Conquista (Departamento de Estudos Linguísticos e Literários) 
 

A síndrome de Down (SD) é uma condição humana geneticamente determinada que ocorre 

durante a divisão celular e leva à ocorrência de alterações que interferem em todo o 

desenvolvimento do sujeito – afetivo, social, intelectual, clínico, dentre outros. O Núcleo 

Saber Down  tem por objetivo prever ações, de caráter multidisciplinar, que visam, em relação 

ao público em geral, à promoção de seminários, palestras, cursos, e oficinas para pais, 

professores, fonoaudiólogos e pessoas em geral que lidam com sujeitos com síndrome de 

Down, objetivando a capacitação dessas pessoas para uma intervenção mais eficaz na vida 

escolar desses sujeitos   
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O público alvo do Núcleo Saber Down é composto por perfis diversificados: i) pessoas com 

Down (bebês para estimulação precoce e crianças em idade escolar); ii) familiares de pessoas 

com Down (pais e mães para aconselhamento); iii) professores e profissionais da saúde 

(profissionais que lidam com pessoas com Down, para cursos e oficinas) iv) público em geral 

(discentes de graduação e pós-graduação, familiares, pessoas com Down, professores, 

profissionais e público interessado no tema, para participação em seminários e palestras) . 

(SIGPROJ, 2017). 

 

3.9 Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial - NEDET 

Coordenação: Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo/ Vitória da Conquista (Pró-reitoria de Extensão 

e Assuntos Comunitários) 

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

possui como finalidade assessorar o colegiado, de forma técnica, nos processos de 

implementação monitoramento e avaliação de políticas públicas que visam o desenvolvimento 

territorial sustentável. Desde 2014 o NEDET vem desenvolvendo atividades relacionadas ao 

assessoramento técnico junto ao Colegiado para implementação de metodologia para 

elaboração, articulação e monitoramento de políticas para agricultura familiar; qualificação 

dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento sustentável, criação e consolidação de 

instâncias representativas de mulheres e jovens nos municípios do Territórios (Conselhos e 

Comitês); apoio a atividades de pesquisa sobre temas relacionados à articulação e 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural e inclusão produtiva, com 

abordagem territorial; além da articulação institucional com os órgãos gestores da política 

territorial no Estado da Bahia. Em 2018, o NEDET continua afirmando o seu compromisso 

em 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). (SIGPROJ, 2017). 

 

4. PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO – PROEXT 

Desde a implantação do Programa de Extensão Universitária do Ministério da Educação 

(PROEXT), a UESB tem conseguido aprovar projetos, para captação de recursos e ampliação 

das suas ações de extensão na região. Relacionamos abaixo convênios firmados que já 

tiveram vigência concluída:  
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Quadro 2- Informações sobre projetos aprovados - Edital PROEXT 2011 

PROEXT Edital 2011 

Projeto Coordenadores Campus/Departamento ou Setor 

Núcleo de Pesquisa Aplicada e 

Incubação de Empreendimentos 

Solidários. 

Maristela Miranda Vieira de 

Oliveira 
VCA/PROEX 

Formação de Lideranças 

Comunitárias e Agendas das 

Pequenas Cidades do Território de 

Identidade de Vitória da Conquista. 

 

Janio Laurentino de Jesus Santos 
e 

 
Ana Emília de Quadros 

Ferraz 
  

VCA/DG 

Projeto Formação de Profissionais 

na Área de Saúde, Educação, 

Assistência Social e Segurança para 

o Respeito à Diversidade Sexual. 

Marcos Lopes de Souza JQ/ DCB 

Projeto Estratégias para Indução ao 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

Através do Fortalecimento 

Comunitário com Base na Produção 

Agroecológica, e Apoio a 

Comercialização dos Agricultores 

Familiares no Território de Vitória 

da Conquista -Bahia. 

Valdemiro da Conceição Junior VCA/DFZ 

Projeto Procine-Uesb - Programa de 

Cinema Audiovisual da Uesb 
Milene de Cássia Silveira Gusmão VCA/PROEX 

  Projeto Reciclagem de Óleos e 

Gorduras Residuais para a Produção 

de Sabão. 

 

Marcondes Viana da Silva ITA/DCHEL 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. 

 

Quadro 3- Informações sobre projetos aprovados - Edital PROEXT 2013 

PROEXT EDITAL 2013 

Projeto Coordenadores Campus/Departamento ou Setor 

Projeto Mobilidade Urbana, 

Pertencimento Simbólico, 

Sustentabilidade e Saúde 

Marília Flores Seixas de Oliveira VCA/DFCH 

Núcleo de Estudos e Intervenção da 

Síndrome de Down (NEISID) 
Marian Oliveira VCA/DELL 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. 

 

No ano de 2018, estamos em execução de dois projetos aprovados pelo PROEXT Edital 

/2016: 
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Quadro 4- Informações sobre projetos aprovados - Edital PROEXT 2016 

PROEXT EDITAL 2016 

Projeto Coordenadores Campus/Departamento ou Setor 

Projeto Educação e Diversidade: 

Cultura, Literatura e História para o 

Ensino de África 

Jorgeval Andrade Borges VCA/DH 

Núcleo Interdisciplinar no Tratamento 

de Feridas da Uesb 

 

Roberta Azoubel JQE/DS 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. 

 

5. AÇÕES COMUNITÁRIAS 

5.1. Balcão de Justiça e Cidadania 

Coordenação: Maiko Ribeiro Mendes/ Campus Vitória da Conquista 

O Projeto Balcão de Justiça e Cidadania (BJC) além de prestar orientações e/ou atendimentos 

jurídicos por meio da mediação dos conflitos de interesse relativos a questões cíveis de menor 

complexidade e de Direito de Família, como separação judicial, divórcio, fixação de 

alimentos, regulamentação de visitas e dissolução de união estável. Foi inserido em seu leque 

de atividades o Projeto Descomplicando Direitos com objetivo de contribuir na formação de 

cidadãos críticos. Este Projeto é constituído por módulos temáticos que são apresentados à 

comunidade para que conheçam seus direitos e deveres. O BJC Itinerante continuou 

realizando ações sociais no meio rural, levando atendimento jurídico e informação sobre a 

estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário e dos serviços de assistência jurídica gratuita, 

como Defensoria Pública, Núcleos de Prática Jurídica das Universidades, Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), serviços de defesa ao consumidor e rede de proteção à criança e 

ao adolescente, já que, muitas vezes, estes cidadãos deixam de exercer os seus direitos por 

falta de conhecimento dos órgãos a que deve recorrer. 

5.2  Centro de Extensão e Assuntos Comunitários – CEAC 

Coordenação: Karine Cavalcante Fonseca Rosa e Silva/ Campus Vitória da Conquista 
 

O Centro de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB tem como objetivo propor e 

desenvolver ações que contribuam com o aumento da renda, emancipação social e bem estar 

das comunidades carentes da cidade. Para tanto, de forma dialógica, procura incentivar o fazer 

extensionista adaptando-o às demandas da realidade regional, prestando serviços à população 

menos assistida, agindo na minimização de carências por meio de uma proposta inclusiva, 
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constituindo-se num espaço contínuo de interlocução entre instituições e comunidade. Entre 

as ações realizadas atualmente, destacam-se o Projeto Judô UESB para a comunidade, curso 

de xadrez, ações do Centro Digital de Cidadania como o curso de informática básica. 

5.3 Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente – NDCA 

Coordenação: Carlos Alberto Maciel Públio e Luciana Almeida Rocha/ Campus  Vitória da conquista  

O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente tem por objetivo atender crianças e 

adolescentes, bem como as suas respectivas famílias que tiveram seus direitos violados, 

oferecendo assistência psicossocial e jurídica em formato multi e interdisciplinar. É 

importante destacar que em Vitória da Conquista-Ba e região os índices de violência contra a 

criança e o adolescente crescem em níveis assustadores e o Núcleo tem sido um importante 

instrumento para responder a essa demanda através de um conjunto de ações, dentre as quais, 

parcerias com órgãos e instituições comprometidas com o atendimento da criança/adolescente 

em situação de vulnerabilidade e risco social/pessoal.  

5.4 Centro de Aperfeiçoamento Profissional – CAP 

Coordenação: Mauro Carvalho/  Campus Vitória da Conquista 

O Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP) é um órgão complementar ligado à Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) que tem como objetivos principais o 

incentivo à implementação de Programas e Projetos que visem à qualificação e à 

requalificação de pessoas jovens e adultas, além de apoiar atividades de outros setores da 

Instituição e da comunidade externa que utilizam os seus espaços físicos para atividades. 

5.5  Centro Universitário de Atenção à Saúde da UESB – CEUAS 

Coordenação Geral: Kátia Cunha/  (Departamento de Ciências Naturais) e Coordenação Administrativa: 
Maria da Paixão Luz  (PROEX)/ Vitória da Conquista 

O Centro Universitário de Atenção à Saúde da UESB, fundado em junho de 2009, funciona 

no campus de Vitória da Conquista nos três turnos, é gerido pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (PROEX) e pelo curso de Medicina da UESB. 

O CEUAS desenvolve ações em saúde voltadas para o atendimento médico ambulatorial 

contemplando as áreas médicas em saúde materna, da criança, da mulher, do adulto e do 

idoso. Possui atendimento em nutrição em parceria com a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), e dispõe também dos serviços de enfermagem, serviço social e psicologia. 
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Podem usufruir desses serviços a comunidade em geral do Sistema Único de Saúde (SUS) 

encaminhados pela Central de Marcações de Exames da Secretaria Municipal de Saúde de 

Vitória da Conquista, e a comunidade interna da UESB (docentes, discentes e funcionários). 

O CEUAS ainda desenvolve ações extensionistas junto à comunidade conquistense e 

circunvizinha com projetos sociais em Saúde. 

5.5.1  Programa HealthRise 

Coordenação: Dariana Viegas Andrade Penteado/ Campus Vitória da Conquista (Departamento de 
Ciências Naturais) 

O  HealthRise é um projeto criado  pela  Fundação Medtronic Foudation, que tem como 

objetivo  expandir o acesso a assistência às doenças cardiovasculares e diabetes entre as 

populações carentes do Brasil, África do Sul, Índia e Estados Unidos. 

No Brasil, além da região da cidade de  Teófilo Otoni/MG, o programa está implementando 

intervenções em Vitória da Conquista, na Bahia, em parceria com as organizações norte-

americanas Abt associates e Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), além do 

Instituto de Ensino e Pequisa do Hospital Sírio Libanes (HSL), responsável pelo projeto no 

país. O objetivo principal do HealthRise é contribuir com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que planeja reduzir a mortalidade prematura associada às doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT) em 25% até 2025. 

O HealthRise Brasil Vitória da Conquista (VDC) caracteriza-se por uma parceria entre quatro 

instituições: duas universidades, o Instituto Multidisciplinar em Saúde/Campus Anísio 

Teixeira da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB); o Serviço Social da Industria da Bahia (SESI-Ba) e uma associação de 

pacientes, a ACAD (Associação Conquistense de Apoio ao Diabético). O HealthRise Brasil 

VDC abrange ações multidisciplinares nos três níveis de atenção à saúde, como: 1) triagem de 

hipertensos e diabéticos, em especial dos trabalhadores da indústria que são acompanhados 

pelo SESİ; 2) inserção dos indivíduos triados na rede básica de atenção, representada pela 

Estratégia de Saúde da Família (ESF); 3) gerenciamento do cuidado dos pacientes hipertensos 

e diabéticos inseridos na ESF; 4) treinamento e atualização permanente dos profissionais das 

equipes de saúde da família e do nível especializado; 5) intervenção multidisciplinar 

(enfermagem, nutrição, educador físico, farmacêutico) em algumas unidades de saúde da 

família alvo; 6) realização de exames para avaliação do risco cardiovascular; 7) avaliação e 

acompanhamento especializado dos pacientes hipertensos e diabéticos de difícil controle e 
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com complicações cardiovasculares. Estas duas últimas ações serão desenvolvidas no 

CEUAS, pois se trata de um serviço ambulatorial especializado multidisciplinar.  

5.6 Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ  

Coordenação: Ivana Bittencourt Ferraz/ Campus Vitória da Conquista (Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas) 

Fundado em 2005, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) se volta para o aperfeiçoamento da 

prática do Direito por parte dos estudantes, oferecendo atendimento e suporte jurídico gratuito 

às pessoas que não têm condições de contratar advogados. Assim, o núcleo oferece a 

oportunidade de obter orientação adequada, qualificada e gratuita, de modo a solucionar 

conflitos de diversos aspectos. 

5.7 Núcleo de Práticas Psicológicas – NUPPSI 

Coordenação: Odilza Lines/  Campus Vitória da Conquista (Departamento de Filosofia e Ciências 
Humanas) 

O Núcleo de Práticas Psicológicas (NUPPSI) funciona como um meio de oferta de serviços 

psicológicos prestados por uma equipe de alunos, a partir do 7° semestre, supervisionada pelo corpo 

docente do curso de Psicologia da UESB. Implantado pela Universidade, em julho de 2016, o NUPPSI 

oferece Plantões Psicológicos, um serviço psicológico de atendimento imediato, sem necessidade de 

agendamento, e gratuito. O serviço é aberto à toda a comunidade a partir de 12 anos, sendo que 

menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. 

5.8 Programa Universidade para Todos – UPT 

Coordenação: Paulo Sérgio Cavalcanti Costa/  Campus Vitória da Conquista (PROEX) 

 

O Projeto Universidade para Todos (UPT), criado pelo governo do Estado da Bahia, através 

do Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004 e o Decreto nº 17.610, de 18 de maio de 2017, é 

coordenado pela Secretaria da Educação e executado em parceria com as Universidades 

Estaduais (UNEB, UEFS, UESB, UESC). Trata-se de uma ação voltada para fortalecer a 

política de acesso à Educação Superior, direcionada a estudantes concluintes e egressos do 

ensino médio da rede pública estadual. 

  

Em 2018, serão disponibilizadas 14.000 vagas em cerca de 176 municípios do Estado da 

Bahia, com 237 locais de funcionamento. O curso será presencial, com carga horária de 20 

horas semanais e aulas de diversas disciplinar, tendo como objetivo consolidar e aprofundar 
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conhecimentos adquiridos pelos alunos, preparando-os para os processos seletivos de ingresso 

ao ensino superior. 

Além das aulas regulares serão realizados projetos complementares como seminários, 

oficinas, simulados e orientação vocacional. O Projeto oferecerá também material didático, 

fardamento e isenção da taxa de inscrição em processo seletivo das universidades estaduais 

aos alunos que apresentarem freqüência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.  

 

6. ESPORTES E LAZER 

Coordenação: Josiani Morais Vieira / Campus Jequié 

As Coordenações de Esportes são coordenações vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários que tem como missão propor, fomentar e viabilizar políticas públicas 

para o desenvolvimento dessas áreas; promover a relação dialógica entre a UESB e 

comunidade; fomentar o desenvolvimento das atividades físicas e desportivas entre a 

comunidade acadêmica; desenvolver atividades recreativas, esportivas e de lazer para a 

comunidade em espaços formais e alternativos; fomentar a prática de atividades físicas com 

vistas à promoção a saúde. 

7. MUSEUS 

7.1 Museu Pedagógico  

Coordenação: Livia Diana Rocha Magalhães/  Campus Vitória da Conquista (Departamento de Filosofia e 
Ciências Humanas) 

O Museu Pedagógico realiza a produção coletiva do conhecimento sobre a História da 

Educação e a Cultura à luz de várias ciências. Desde o ano de 2001, seus grupos elegeram um 

projeto-diretor de pesquisa intitulado 'A educação no Centro-Sul da Bahia: as leis; os sujeitos; 

os espaços; suas representações e materiais', cuja finalidade é organizar a extensão de estudos 

e pesquisas em torno de temáticas que retratem a história da educação, da cultura e das 

ciências em nossa região. Os materiais coletados pelas pesquisas são ordenados e 

sistematizados para a realização de exposições, produção de materiais didáticos e outras 

publicações. O projeto organiza-se a partir de uma coordenação geral e de coordenações 

colegiadas setoriais. Os grupos de estudos realizam eventos: discussões temáticas e a 

socialização material do seu trabalho por meio de exposições, oficinas e palestras que 

possibilitam aos professores e alunos da educação superior e básica a revisita à memória 
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educacional, cultural e científica em nossa região, sem perder sua conexão nacional. 

(SIGPROJ, 2017). 

7.2 Museu Regional de Vitória da Conquista 

Coordenação: Valquíria Fernandes / Campus Vitória da Conquista 

O Museu Regional de Vitória da Conquista constitui-se em um espaço de extensão, ligado à 

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Foi criado 

em 1991 para ser um instrumento de estudo, preservação e divulgação da cultura, da arte e da 

memória histórica do Planalto da Conquista. O Museu funciona no casarão centenário onde 

Dona Henriqueta Prates morou por décadas. A casa, construída no final do século XIX, 

localiza-se na Praça Tancredo Neves, 114, antiga Rua Grande, primeiro núcleo urbano da 

cidade, e teve suas características arquitetônicas preservadas. O Museu Regional desenvolve 

atividades pedagógicas com escolas das redes pública e privada; realiza exposições, 

lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. 

8. COORDENAÇÕES DE CULTURA 

Coordenação: Sérgio de Oliveira Silva / Campus Vitória da Conquista e Julieta Silva / Campus Jequié. 

As Coordenações de Cultura são coordenações vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários que tem como missão participar da elaboração da política de Cultura 

da Universidade; construir e acompanhar o plano anual de atuação da área; 

 Coordenar a Cultura de modo à integrá-la com o ensino e a pesquisa; 

 Promover atividades que visem fomentar a prática da Cultura com base para 

experimentações e produções; 

 Promover a dialogicidade entre a Universidade e as instituições e organismos externos 

de forma a viabilizar a promoção de atividades culturais; 

 Apoiar as manifestações locais e regionais, como forma de estímulo à promoção, à 

valorização, à preservação e ao resgate dessas culturas; 

 Possibilitar a democratização do uso dos espaços físicos da Universidade para que a 

comunidade em geral possa desenvolver atividades culturais; 

 Transformar a UESB num espaço cultural no qual tecnologias, experimentos, debates 

de toda ordem, produções e apresentações artísticas, espetáculos, seminários, 

conferências, oportunidades de lazer diversificadas e vivências com a natureza, etc. 

possam fazer parte permanente da vida das comunidades interna e externa à 

Universidade. 
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9. COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL 

9.1 Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas – SURTE 

Coordenação: Alvino Brito Filho/ Campus Vitória da Conquista 

Desde que foi criado o Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas - SURTE se propõe a 

executar, sem fins lucrativos, a radiodifusão de sons e imagens, com propósitos educativos, 

sócio-culturais e de entretenimento, visando a contribuir para a educação e a cultura regional 

em todos os níveis. Como toda emissora educativa, temos como compromisso maior formar, 

informar e entreter os telespectadores e ouvintes, sempre buscando atuar na proteção dos 

direitos humanos, contribuindo para a promoção da educação e, conseqüentemente, do 

desenvolvimento regional. 

9.2  Produtora Universitária de Vídeo – PROVÍDEO 

Coordenação: Carlos Alberto Andrade Freitas/ Campus Vitória da Conquista 

A Produtora Universitária de Vídeo (PROVIDEO) se propõe a executar, sem fins lucrativos, a 

produção de conteúdos audiovisuais com propósitos educativos, sócio-culturais e de 

entretenimento, visando contribuir para a melhoria da educação e da cultura em todos os 

níveis, bem assim: conferir suporte das ações de ensino, pesquisa e extensão; catalogar, 

manter e preservar o acervo de imagens produzido na universidade; desenvolver sistema de 

organização e gerenciamento das produções audiovisuais disponíveis na instituição; demais 

atividades afins que lhe sejam atribuídas em razão de circunstâncias específicas, em 

atendimento a disposições emanadas de instâncias superiores da universidade, conformes com 

as possibilidades técnicas e humanas de que dispuser. 

9.3 Editora – Edições Uesb 

Coordenação: Manuella Lopes Cajaíba/ Campus Vitória da Conquista 

A Editora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Edições UESB), juntamente com 

o Comitê Editorial, coordena e regulamenta a política de publicações da UESB, 

encarregando-se de todas as atividades referentes à editoração e promoção de publicações 

técnicas, científicas, didáticas e de natureza artístico-literárias de interesse da Universidade. A 

Editora da UESB tem por finalidade promover a publicação de Livros, Revistas, Textos 

Didáticos, Cadernos de Ensaios e/ou de caráter literário-cultural e Boletins de Extensão, em 

consonância com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e de acordo com a política 

editorial estabelecida pela Instituição. 
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10. PUBLICAÇÕES  

10.1 Revista Extensão & Cidadania 

Coordenação: José Antonio Gonçalves dos Santos e Carmen Regina Oliveira Carvalho/ Campus Vitória 
da Conquista 

A Revista Extensão & Cidadania ISSN 2319-0566 e ISSN 2317-4609, é um periódico 

semestral da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), publicada desde 2013. Os objetivos da revista são: 

promover a formulação de novos saberes e novos fazeres extensionistas e emancipatórios; 

potencializar o pensar-fazer extensionista nas matrizes curriculares dos cursos de graduação e 

pós-graduação; estimular o debate e a socialização dos saberes a partir das ações de extensão 

no âmbito da região do Sudoeste da Bahia.  Em 2017, a Revista Extensão & Cidadania atingiu 

o Qualis B2 para a área de Ensino. 

10.2 Catálogo de Extensão  

Coordenação: Vanessa Lima Dantas Oliveira/ Campus de Vitória da Conquista  (PROEX) 

A UESB vem desenvolvendo inúmeras ações de extensão que geram impactos e 

transformação social. Essas ações acontecem nos três campi, nas variadas áreas temáticas da 

extensão. A publicação do Catálogo de Extensão objetiva dar visibilidade aos programas e 

projetos de extensão da UESB, tomando por base  as ações cadastradas no Banco de Dados do 

Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ-UESB)  

11. ASSESSORIA DE INTERCÂMBIO 

Coordenação: Tayrone Félix Ribeiro e Glauber Leal/ Campus  Vitória da Conquista  

A Internacionalização é um movimento em que universidades estão logrando esforços para se 

engajar. Esse movimento visa o reconhecimento internacional de uma universidade. 

Inspirando o desenvolvimento de ações conjuntas e disseminando o que é produzido nos 

campos técnico, científico e cultural. Dessa forma as atividades acadêmico-científicas 

avançam, atendendo melhor a comunidade acadêmica e as demandas da sociedade. 

Uma das atividades do movimento de internacionalização é o programa de Intercâmbio, o 

qual, na UESB, está em fase de estruturação. A Assessoria de Intercâmbio Internacional é 

responsável por suscitar discussões em relação à Política de Intercâmbio, bem como 

desenvolver atividades de tramitação e acompanhamento de projetos e convênios nas diversas 

modalidades de intercâmbio. Sua missão é, através do intercâmbio, ampliar os horizontes de 



26 
 
 

todo o corpo acadêmico-científico da UESB, fortalecendo a interação com instituições do 

exterior. 

A Assessoria de Intercâmbio Internacional foi estruturada em 2014 e está vinculada à Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX. A Assessoria apresenta-se como 

um suporte técnico da PROEX, com o objetivo de promover a articulação, elaboração e 

acompanhamento de projetos e convênios de cooperação científica, técnica e cultural, com 

instituições estrangeiras e brasileiras, junto à Assessoria de Relações Internacionais da UESB. 

A Assessoria é também responsável pelo processo de candidaturas, inscrição e seleção dos 

alunos, bem como pela acolhida de estudantes internacionais e nacionais na UESB. As suas 

principais áreas de atuação são: 

 Implementação e acompanhamento de acordos, convênios e programas de intercâmbio 

nacionais e internacionais; 

 Elaboração de editais, divulgação e seleção de oportunidades de intercâmbio à 

comunidade interna e externa a UESB. 

Desde a sua implantação a Assessoria de Intercâmbio vem promovendo seminários, encontros 

e debates junto a comunidade da UESB para esclarecimentos acerca da mobilidade acadêmica 

e suas possibilidades. Desde 2013 a PROEX vem itermediando o intercâmbio de discentes, 

junto a Universidades no México, Colômbia, Argentina e Espanha; através dos programas 

PAME/UDUAL, Santander Universidades e convênios de cooperação técnico-científico. 

12. ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL: GERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA E ASSUNTOS ESTUDANTIS (GAE) 

Coordenação: Maisa Melo Oliveira Ferraz/ Campus Vitória da Conquista 

A Gerência de Assistência e Assuntos Estudantis (GAE) está vinculada à Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos comunitários, tendo como missão propor, desenvolver e apoiar ações 

voltadas a promover a integração e assistência social aos discentes da graduação da Uesb, 

com vistas a contribuir com a formação acadêmica estudantil e atender as áreas e prioridades 

estratégicas, em articulação com as demais estruturas universitárias. 

A GAE é responsável por fomentar a integração dos discentes, da graduação, com as demais 

áreas e programas da Instituição, apoiar e viabilizar as solicitações advindas das Entidades 

Estudantis, acompanhar a distribuição orçamentária e administrar os recursos utilizados para 

implantação e implementação de atividades voltadas ao estudante, bem como pelo 
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atendimento social ao discente, por acompanhar e avaliar as ações promovidas pela 

assistência social, pelo atendimento, acompanhamento e gerenciamento da Residência 

Universitária e também fomentar ações de orientação psicopedagógica e acompanhar/realizar 

os encaminhamentos necessários quanto ao andamento dos Subprogramas Desempenho 

Acadêmico, Permanência e Assuntos da Juventude de Assistência Estudantil da Uesb. 

Para o desenvolvimento de suas atividades a GAE está estruturada nos três campi da 

Universidade, sendo que no campus de Vitória da Conquista estão sediadas a Gerência, a 

Subgerência de Assuntos Estudantis (SAE) e a Coordenação de Assistência e Residência 

Estudantil (CAR) e nos campi de Jequié e Itapetinga as Coordenações, setoriais, de Assuntos 

e Assistência Estudantil (CAAE). 

Além da equipe administrativa, a GAE é composta por uma equipe multidisciplinar formada 

por profissionais da área de Psicologia, Pedagogia e Assistência Social, nos três campi. 

13.  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Coordenação: Paulo Sérgio Cavalcanti Costa/ Campus Vitória da Conquista 

O Setor de Educação a Distância da UESB vem desenvolvendo ações referentes à Educação a 

Distância e participando do processo de formação-capacitação e qualificação de profissionais 

em programas nesta modalidade educacional desde o ano de 2006, tendo por objetivo 

proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da 

informação e da comunicação integrada ao processo de ensino e aprendizagem, contribuindo 

para a formação de um leitor crítico e criativo, capaz de produzir e estimular a produção dos 

discentes. 

14. CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DO ENSINO SUPERIOR (DOCENTES) 

A PROEX realiza o encaminhamento, controle e acompanhamento das demandas de saída de 

docentes para eventos (Verba departamental). Os quadros abaixo apresentam informações 

sobre as despesas executadas nos anos de 2014 a 2018. 

   Quadro 5- Despesas Executadas Capacitação de Profissional do Ensino Superior (Docentes) - ANO 2014 

DEPARTAMENTO 
PROFS. 

EFETIVOS 

RECURSO 

APROVADO 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
SALDO ATUAL 

% 

UTILIZADO 

DCET 53 R$ 35,066.16 R$ 32,326.00 R$ 2,740.16 92.19% 

DCN 123 R$ 81,379.96 R$ 56,693.87 R$ 24,686.09 69.67% 

DCSA 80 R$ 52,930.06 R$ 31,504.86 R$ 21,425.20 59.52% 

DEAS 14 R$ 9,262.76 R$ 0.00 R$ 9,262.76 0.00% 
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DELL 59 R$ 39,035.92 R$ 14,979.00 R$ 24,056.92 38.37% 

DFCH 82 R$ 54,253.31 R$ 52,778.00 R$ 1,475.31 97.28% 

DFZ 33 R$ 21,833.65 R$ 13,296.00 R$ 8,537.65 60.90% 

DG 28 R$ 18,525.52 R$ 13,622.00 R$ 4,903.52 73.53% 

DH 29 R$ 19,187.15 R$ 18,038.00 R$ 1,149.15 94.01% 

DCHL 86 R$ 56,899.81 R$ 41,525.00 R$ 15,374.81 72.98% 

DS I 105 R$ 69,470.70 R$ 53,301.22 R$ 16,169.48 76.72% 

DS II 90 R$ 59,546.31 R$ 33,626.80 R$ 25,919.51 56.47% 

DQE 73 R$ 48,298.68 R$ 43,550.58 R$ 4,748.09 90.17% 

DCB 70 R$ 46,313.80 R$ 38,370.00 R$ 7,943.80 82.85% 

DCEN 67 R$ 44,328.92 R$ 42,293.60 R$ 2,035.32 95.41% 

DTRA 35 R$ 23,156.90 R$ 23,382.60 -R$ 225.70 100.97% 

DCHEL 31 R$ 20,510.40 R$ 15,893.20 R$ 4,617.20 77.49% 

TOTAL 1058 R$ 700,000.00 R$ 525,180.73 R$ 174,819.27 75.03% 

   Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. 

Quadro 6- Despesas Executadas Capacitação de Profissional do Ensino Superior (Docentes) - ANO 2015 

DEPARTAMENTO 
PROFS. 

EFETIVOS 

RECURSOS 

APROVADOS 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
SALDO ATUAL 

% 

UTILIZADO 

DCET 52 R$ 27,680.61 R$ 20,931.00 R$ 6,749.61 75.62% 

DCN 127 R$ 67,604.56 R$ 1,046.50 R$ 66,558.06 1.55% 

DCSA 78 R$ 41,520.91 R$ 23,844.76 R$ 17,676.15 57.43% 

DEAS 14 R$ 7,452.47 R$ 1,819.00 R$ 5,633.47 24.41% 

DELL 56 R$ 29,809.89 R$ 7,182.00 R$ 22,627.89 24.09% 

DFCH 82 R$ 43,650.19 R$ 33,721.00 R$ 9,929.19 77.25% 

DFZ 33 R$ 17,566.54 R$ 5,687.90 R$ 11,878.64 32.38% 

DG 27 R$ 14,372.62 R$ 10,733.00 R$ 3,639.62 74.68% 

DH 29 R$ 15,437.26 R$ 13,133.00 R$ 2,304.26 85.07% 

DCHL 83 R$ 44,182.51 R$ 16,015.00 R$ 28,167.51 36.25% 

DS I 103 R$ 54,828.90 R$ 11,017.00 R$ 43,811.90 20.09% 

DS II 97 R$ 51,634.98 R$ 26,266.00 R$ 25,368.98 50.87% 

DQE 71 R$ 37,794.68 R$ 7,690.00 R$ 30,104.68 20.35% 

DCB 65 R$ 34,600.76 R$ 17,955.50 R$ 16,645.26 51.89% 

DCEN 67 R$ 35,665.40 R$ 13,223.00 R$ 22,442.40 37.08% 

DTRA 35 R$ 18,631.18 R$ 13,857.50 R$ 4,773.68 74.38% 

DCHEL 33 R$ 17,566.54 R$ 8,868.00 R$ 8,698.54 50.48% 

TOTAL 1052 R$ 560,000.00 R$ 232,990.16 R$ 327,009.84 41.61% 

 Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. 
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 Quadro 7- Despesas Executadas Capacitação de Profissional do Ensino Superior (Docentes) - ANO 2016 

DEPARTAMENTO 
PROFS. 

EFETIVOS 

RECURSO 

APROVADO 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
SALDO ATUAL 

DCET 53 R$ 5,057.51 R$ 2,968.00 R$ 2,089.51 

DCN 124 R$ 11,832.65 R$ 1,495.00 R$ 10,337.65 

DCSA 76 R$ 7,252.27 R$ 3,592.60 R$ 3,659.67 

DEAS 13 R$ 1,240.52 R$ 0.00 R$ 1,240.52 

DELL 57 R$ 5,439.20 R$ 0.00 R$ 5,439.20 

DFCH 81 R$ 7,729.39 R$ 3,380.00 R$ 4,349.39 

DFZ 33 R$ 3,149.01 R$ 0.00 R$ 3,149.01 

DG 27 R$ 2,576.46 R$ 2,014.50 R$ 561.96 

DH 29 R$ 2,767.31 R$ 0.00 R$ 2,767.31 

DCHL 84 R$ 8,015.67 R$ 10,623.50 -R$ 2,607.83 

DS I 102 R$ 9,733.31 R$ 4,163.00 R$ 5,570.31 

DS II 101 R$ 9,637.89 R$ 6,601.10 R$ 3,036.79 

DQE 72 R$ 6,870.57 R$ 1,242.00 R$ 5,628.57 

DCB 65 R$ 6,202.60 R$ 3,254.50 R$ 2,948.10 

DCEN 63 R$ 6,011.75 R$ 1,610.00 R$ 4,401.75 

DTRA 34 R$ 3,244.44 R$ 0.00 R$ 3,244.44 

DCHEL 32 R$ 3,053.59 R$ 977.50 R$ 2,076.09 

TOTAL 1,046 R$ 99,814.16 R$ 41,921.70 R$ 57,892.46 

 Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018.  

Quadro 8- Despesas Executadas Capacitação de Profissional do Ensino Superior (Docentes) / ANO 2017 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018. 

DEPARTAMENTO 

PROFS. 

EFETIV

OS 

RECURSO 

APROVADO 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
SALDO ATUAL 

% 

UTILIZADO 

DCET 53 R$ 16,214.15 R$ 16,151.00 R$ 63.15 99.61% 

DCN 124 R$ 37,934.99 R$ 22,940.97 R$ 14,994.02 60.47% 

DCSA 76 R$ 23,250.48 R$ 17,227.71 R$ 6,022.77 74.10% 

DEAS 13 R$ 3,977.06 R$ 0.00 R$ 3,977.06 0.00% 

DELL 57 R$ 17,437.86 R$ 6,264.00 R$ 11,173.86 35.92% 

DFCH 81 R$ 24,780.11 R$ 15,823.00 R$ 8,957.11 63.85% 

DFZ 33 R$ 10,095.60 R$ 2,415.00 R$ 7,680.60 23.92% 

DG 27 R$ 8,260.04 R$ 6,102.50 R$ 2,157.54 73.88% 

DH 29 R$ 8,871.89 R$ 7,670.50 R$ 1,201.39 86.46% 

DCHL 84 R$ 25,697.90 R$ 16,480.50 R$ 9,217.40 64.13% 

DS I 102 R$ 31,204.59 R$ 17,666.50 R$ 13,538.09 56.62% 

DS II 101 R$ 30,898.66 R$ 21,082.50 R$ 9,816.16 68.23% 

DCT 72 R$ 22,026.77 R$ 18,011.00 R$ 4,015.77 81.77% 

DCB 65 R$ 19,885.28 R$ 13,501.00 R$ 6,384.28 67.89% 

DCEN 63 R$ 19,273.42 R$ 10,113.83 R$ 9,159.59 52.48% 

DTRA 34 R$ 10,401.53 R$ 4,657.50 R$ 5,744.03 44.78% 

DCHEL 32 R$ 9,789.67 R$ 7,326.06 R$ 2,463.61 74.83% 

TOTAL 1,046 R$ 320,000.00 R$ 203,433.57 R$ 116,566.43 63.57% 
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Quadro 9- Despesas Executadas Capacitação de Profissional do Ensino Superior (Docentes) - ANO 2018* 

DEPARTAMENTO 
PROFS. 

EFETIVOS 

RECURSO 

APROVADO 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
SALDO ATUAL 

% 

UTILIZADO 

DCET 52 R$ 16,573.71 R$ 3,167.50 R$ 13,406.21 19.11% 

DCN 117 R$ 37,290.84 R$ 0.00 R$ 37,290.84 0.00% 

DCSA 74 R$ 23,585.66 R$ 7,471.88 R$ 16,113.78 31.68% 

DEAS 11 R$ 3,505.98 R$ 0.00 R$ 3,505.98 0.00% 

DELL 54 R$ 17,211.16 R$ 828.00 R$ 16,383.16 4.81% 

DFCH 78 R$ 24,860.56 R$ 4,471.10 R$ 20,389.46 17.98% 

DFZ 29 R$ 9,243.03 R$ 0.00 R$ 9,243.03 0.00% 

DG 28 R$ 8,924.30 R$ 0.00 R$ 8,924.30 0.00% 

DH 28 R$ 8,924.30 R$ 0.00 R$ 8,924.30 0.00% 

DCHL 78 R$ 24,860.56 R$ 0.00 R$ 24,860.56 0.00% 

DS I 101 R$ 32,191.24 R$ 0.00 R$ 32,191.24 0.00% 

DS II 100 R$ 31,872.51 R$ 0.00 R$ 31,872.51 0.00% 

DCT 67 R$ 21,354.58 R$ 0.00 R$ 21,354.58 0.00% 

DCB 60 R$ 19,123.51 R$ 1,242.00 R$ 17,881.51 6.49% 

DCEN 64 R$ 20,398.41 R$ 2,699.33 R$ 17,699.08 13.23% 

DTRA 32 R$ 10,199.20 R$ 0.00 R$ 10,199.20 0.00% 

DCHEL 31 R$ 9,880.48 R$ 0.00 R$ 9,880.48 0.00% 

TOTAL 1,004 R$ 320,000.00 R$ 19,879.81 R$ 300,120.19 6.21% 

Fonte: Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, 2018.  (*) Os dados referem-se até o mês de abril de 2018. 
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