
 
 

PROGRAMÇÃO ESPECIAL: PRIMEIRA SEMANA DE AULA UPT 

 

O Projeto Universidade Para Todos (UPT)/Uesb iniciará as aulas dia 03 de junho. 

Na primeira semana teremos uma programação especial, com atividades 

integrativas que pretendem promover o encontro dos cursistas 2019.  

 

1. Vitória da Conquista 

 

 03/06 – Segunda-feira, às 18:30 
 
TEMA: Diálogos UPT: ações da secretaria de Educação do estado da Bahia ; 
Apresentação do UPT Uesb com participação das Coordenações e presença de 
representante da SEC; Relatos de cursistas egressos e Professores. 
Local: Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães 
 

 04/06 – Terça-feira, às 18:30 
 
TEMA: Contribuições do cursinho pré-vestibular para escolha profissional, com 
participação de professores de cursos pré-vestibular da cidade; Socializando 
experiências: relato de cursistas egressos 
Local: Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães 
 
 

 05/06 – Quarta-feira, às 18:30 
 
TEMAS: Conhecendo a Uesb: aproximação com os cursos e o vestibular ; 
Preparação para vestibular e Enem: estratégias de estudo; Socializando 
experiências: relato de cursistas  
Local: Uesb 
 
 

 06/06 – Quinta-feira, às 18:30 
 
TEMA: Curso superior: sonhos, expectativas, possibilidades e descobertas – a 
vida de estudante na universidade. 
Local: Escola em que assistirá as aulas 
 

 07/06 – Sexta-feira, às 18:30 
 
  Arte e vestibular: o despertar do aprender e da sensibilidade a partir de filmes  



Local: Escola em que assistirá as aulas 
 
 
2. Itapetinga 
 
 

 03/06 – Segunda-feira, às 18:30 
 
TEMA: Conhecendo a Uesb: aproximação com os cursos e o vestibular  
Preparação para vestibular e Enem: estratégias de estudo; Socializando 
experiências: relato de cursistas  
Local: Colégio Polivalente de Itapetinga 
 

 04/06 – Terça-feira, às 18:30 
 
TEMA:  Apresentação do UPT Uesb com participação da coordenação; 
Socializando experiências: relatos de cursistas e professores. 
Local: Colégio Polivalente de Itapetinga 
 
 

 05/06 – Quarta-feira, às 18:30 
 
TEMA:  Contribuições do cursinho pré-vestibular para escolha profissional  
Socializando experiências: relato de cursista 
Local: Colégio Polivalente de Itapetinga 
 

 06/06 – Quinta-feira, às 18:30 
 
TEMA: Curso superior: sonhos, expectativas, possibilidades e descobertas – a 
vida de estudante na universidade. 
Local: Escola em que assistirá as aulas 
 

 07/06 – Sexta-feira, às 18:30 
 
07/06: Arte e vestibular: o despertar do aprender e da sensibilidade a partir de 
filmes  
Local: Escola em que assistirá as aulas 
 
 
 
3. Jequié 
 

 03/06 – Segunda-feira, às 18:30 
 
TEMA:  Conhecendo a Uesb: aproximação com os cursos e o vestibular  
Preparação para vestibular e Enem: estratégias de estudo; Socializando 
experiências: relato de cursistas  
Local: Auditório Waly Salomão - Uesb 
 

 04/06 – Terça-feira, às 18:30 



 
TEMA:  Apresentação do UPT Uesb com participação da coordenação; 
Socializando experiências: relatos de cursistas e professores. 
Local: Auditório Waly Salomão - Uesb 
 
 

 05/06 – Quarta-feira, às 18:30 
 
TEMA: Contribuições do cursinho pré-vestibular para escolha profissional  
Socializando experiências: relato de cursista 
Local: Auditório Waly Salomão - Uesb 
 

 06/06 – Quinta-feira, às 18:30 
 
TEMA:  Curso superior: sonhos, expectativas, possibilidades e descobertas – a 
vida de estudante na universidade. 
Local: Escola em que assistirá as aulas 
 

 07/06 – Sexta-feira, às 18:30 
 
TEMA: Arte e vestibular: o despertar do aprender e da sensibilidade a partir de 
filmes  
Local: Escola em que assistirá as aulas 
 
 
 

 

 


