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SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL INSTITUCIONAL – PETI/UESB – 

EDITAL N° 026/2022 

 

- TEMÁTICO/CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Desenvolvimento Regional  

Tutor(a): Vinicius Correia Santos  

Público Alvo: Discentes de Administração, Ciência da Computação, Ciências Sociais, 

Economia, Geografia e História 

Vagas:  

Bolsistas - 6 vagas, sendo 4 vagas para os primeiros discentes classificados, 

independentemente da forma de ingresso na Uesb (ampla concorrência, reserva de vagas 

ou cotas adicionais) e 2 vagas para primeiros discentes classificados, que tenham 

ingressado na Uesb por meio das modalidades de concorrência, “reserva de vagas” ou 

“cotas adicionais”. 

Voluntários – 3 vagas. 

Resumo da Proposta de Grupo de Trabalho: 

O desenvolvimento regional entende a região enquanto dimensão histórica e resultado de 

múltiplas lutas entre capital e trabalho. Assim, o conceito de desenvolvimento regional 

envolve o papel das políticas públicas no processo de mitigação das mazelas produzidas 

pelo mercado que não consegue alocação perfeita dos recursos. O desenvolvimento regional 

também compreende uma análise de fatores sociais e econômicos no interior de uma região. Estes 

compõem a mobilidade espacial do capital, do trabalho e das inovações.  A Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), em seus três campi, está localizada em um região empobrecida, 

mas com grande potencial de crescimento e desenvolvimento. O Programa de Educação Tutorial 

Institucional (PETI) em Desenvolvimento Regional pretende realizar estudos e diagnósticos 
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acerca da região em que Vitória da Conquista está inserida como forma de levar os estudantes a 

conhecer a realidade local e serem agentes de transformação da sociedade. Estes estudos e 

diagnósticos envolverão temas como mercado de trabalho e situação do trabalhador, movimentos 

sociais e associativismo, produção industrial, produção agrícola e da pequena propriedade rural e 

demais formas de produção que possam ser apoiadas pela Universidade como forma de melhoria 

de vida da população. 

 

 


