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Código Título Coordenador/a Campus Unidade Área 
Temática 

Área do 
CNPQ 

Início da 
Execução 

Resumo 

PJ008-
2019 

BATE-PAPO COM 
NETUNO: 
POPULARIZAÇÃO DAS 
CIÊNCIAS DO MAR E 
DISCUSSÃO DE 
GÊNERO NO 
AMBIENTE 
ACADÊMICO 

CATARINA DA 
ROCHA 

MARCOLIN 

CSC IHAC-SC Comunicação Ciências 
Exatas e da 

Terra 

03/03/2015 Comunicação científica de qualidade e honesta é 
cada vez mais fundamental em nossa sociedade e 
promover o envolvimento de diferentes setores 
sociais em torno da resolução de problemas da 
sociedade é um desafio mundial. No Brasil esse 
desafio é agravado devido às assimetrias sociais e 
à ocorrência de graves problemas ambientais. Uma 
estratégia útil para aumentar o alcance de uma 

informação é a construção de páginas na internet, 
como blogs, e sua divulgação em redes sociais. 
Nosso principal objetivo é desenvolver ações de 
popularização das ciências do mar para 
democratizar o acesso ao conhecimento científico e 
auxiliar no estabelecimento de condições para a 
alfabetização científica. Utilizaremos um canal 
virtual de comunicação para informar, conscientizar 
e promover discussões em relação a questões 
globais envolvendo os ecossistemas marinhos. O 
blog Batepapo com Netuno surgiu em abril de 2015 

e desde então conta com publicações semanais, 
distribuídas em 5 seções: Ciências do Mar, Mulheres 
na Ciência, Vida de Cientista, Oportunidades e 
Eventos e Descomplicando Netuno. Além da 
manutenção e aprimoramento do blog, 
promoveremos ações de popularização das ciências 
e de discussão de gênero por meio de atividades 
presenciais, com enfoque em jovens estudantes da 
rede pública. 



 

 2016 

Código Título Coordenador/a Campus Unidade Área 
Temática 

Área do 
CNPQ 

Início da 
Execução 

Resumo 

PJ003-
2016 

JOGA TEXAS JOAO BATISTA 
LOPES DA SILVA 

CPF IHAC-PF Cultura e 
Arte 

Outra 29/08/2016 Jogos de Role-playing game, também conhecido 
como RPG (em português: "jogo de interpretação 
de papéis" ou "jogo de representação"), são tipos 
de jogos em que os jogadores assumem papéis de 
personagens e criam narrativas colaborativamente. 
O progresso de um jogo se dá de acordo com um 
sistema de regras predeterminado, dentro das 
quais os jogadores podem improvisar livremente. 

As escolhas dos jogadores determinam a direção 
que o jogo irá tomar. Os RPGs são tipicamente mais 
colaborativos e sociais do que competitivos. Assim, 
o objetivo do projeto consiste na organização e 
realização de eventos de Jogos de RPG (Role-
Playing Game), além de jogos de tabuleiros, card 
games (jogos de cartas) e jogos eletrônico. Os 
eventos serão realizados no Campus Paulo Freire, 
preferencialmente no último domingo de cada mês, 
assim os eventos terão uma frequência de 
ocorrência mensal, durante o ano todo, excluindo 

os períodos de recesso da UFSB. Os eventos 
sempre serão gratuitos com a finalidade de 
divulgação de jogos e sistemas de RPG, jogos de 
tabuleiros, card games, jogos eletrônicos, assim 
como os eventos também serão destinados ao 
ensinamento destes tipos de atividades, onde não 
é necessário nenhum conhecimento prévio dos 
jogos. Preferencialmente, as atividades 
desenvolvidas serão pelos jogos “analógicos” onde 
irá se buscar maior convivência e experiências 
diretas com outras pessoas, aumentando assim as 
relações pessoais entre os jogadores. Como 

resultado ainda, espera-se que sejam criados novos 
grupos de jogadores, novos grupos de RPG e 
também um aumento do círculo de amizades entre 
os participantes, assim como divulgar a UFSB na 
comunidade de Teixeira de Freitas e região. 

PJ030-
2018 

Práticas Ecológicas no 
Campus Sosígenes 

Costa da UFSB 

FLORISVALDA DA 
SILVA SANTOS 

CSC IHAC-SC Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

01/10/2016  O projeto de caráter extensionista, em execução 
desde início de 2016, é também um programa de 
ação permanente, registrado no Centro de 
Formação em Ciências Ambientais da UFSB. Seu 
objetivo é estabelecer algumas práticas ecológicas 



 

no Campus Sosígenes Costa na forma de 
(subprojetos): um horto de plantas curativas 
(medicinais) e condimentares, uma central de 
compostagem, um viveiro de mudas e uma horta e, 

ainda, capacitar pessoas da comunidade acadêmica 
ou externa no entendimento, na reflexão e análise 
dessas práticas no âmbito da sustentabilidade e da 
qualidade de vida. Inicialmente serão definidos um 
protocolo relacionado à instalação e manutenção de 
um pequeno horto de plantas medicinais e 
condimentares, cultivadas em caixotes de madeira 
reutilizados de feiras e mercados, e um protocolo 
de funcionamento de uma composteira de solo para 
receber resíduos orgânicos de origem vegetal 
gerados no Campus vindos do restaurante, 
produzidos nas residências de colaboradores da 

comunidade acadêmica que gostaria de dar um 
destino mais racional aos resíduos orgânicos, mas 
sem condições de fazer compostagem em casa, e 
do resto de limpeza e manutenção da jardinagem e 
paisagismo do Campus. Em uma outra etapa será 
instalados canteiros em solo para o cultivo das 
plantas medicinais e condimentares que comporão 
o futuro horto. A instalação de uma horta para 
plantas alimentícias e o viveiro de mudas ocorrerão 
em etapas seguintes. Espera-se que o composto 
produzido sirva de substrato para utilização no 
horto, no viveiro de mudas, na horta, no 

paisagismo do Campus e seja disponibilizado à 
comunidade acadêmica ou externa à Universidade 
que vier a solicitar, bem como, futuramente, servirá 
ao projeto Jardim Botânico da Floresta Atlântica 
Sul-Baiana (FLORAS) que está em fase de 
instalação no Campus. A instalação do horto e 
composteira para definirmos os protocolos serão 
ações submetidas ao Programa de Ações 
Afirmativas da UFSB para disponibilizar opções de 
atuação estudantil em bolsistas interessados. À 
medida que formos adquirindo recursos e espaço 

no campus que possam abrigar o horto, o viveiro, 
a horta e ampliar a central de compostagem, novas 
ações serão registradas como parte deste 
Programa. Paralelamente, serão desenvolvidas 
ações de capacitação de pessoas interessadas no 
cultivo de alimentos baseados e tratamento de 
resíduos dentro dos princípios de sustentabilidade 
e divulgação desses princípios em escolas de 
Educação básica do município. 
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Temática 

Área do 
CNPQ 

Início da 
Execução 

Resumo 

PJ003-
2017 

MeditAção LUANA OLIVEIRA 
SAMPAIO 

CJA IHAC-JA Cultura e 
Arte 

Outra 21/08/2017 O projeto MeditAção tem como principal objetivo 
oferecer um espaço onde possamos promover a paz 
e o autoconhecimento através da meditação. Além 
disso, esperamos que por meio das nossas ações 
passe a haver uma maior integração e cooperação 
entre estudantes, professores, técnicos 
administrativos, terceirizados e visitantes. Este 

publico terá acesso a estudos e reflexões deste 
conhecimento milenar produzido em antigas 
tradições de diversos povos. Esta prática poderá 
favorecer o exercício da concentração da mente e 
da criatividade, além de resignificar os nossos 
espaços educacionais. O projeto acontece em 
encontros semanais, foi iniciado em 21 de agosto de 
2017 e segue até então, realizando encontros na 
sala 01, do prédio da reitoria, das 17h as 18h30. 
Cada encontro é iniciado com um leitura ou com um 
vídeo ou uma prática de Yoga, em seguida 

realizamos uma roda de conversa, depois fazemos 
a prática de meditação, que varia entre 15 e 30 
minutos e, por fim, fazemos uma partilha final da 
prática do dia. O foco deste projeto está na 
meditação como uma arte e um instrumento de 
auto conhecimento, que traz, comprovadamente, 
muitos benefícios a saúde e as relações. 



 

 2018 

Código Título Coordenador/a Campus Unidade Área 
Temática 

Área do 
CNPQ 

Início da 
Execução 

Resumo 

PJ033-
2018 

Laboratório de 
Práticas Integrativas 
e Complementares 

ISABEL CRISTINA 
BELASCO 

CSC IHAC-SC Saúde Ciências da 
Saúde 

05/02/2018 Este projeto trata-se de trabalho interprofissional 
que vem sendo realizado na Universidade Federal 
do Sul da Bahia, campus Sosígenes Costa, que 
oferece o atendimento aos estudantes, visando 
minimizar os efeitos da adaptação ao meio 
universitário, contribuindo para sua saúde física e 
mental, sua afiliação, e diminuindo a evasão. O 
atendimento com Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde se deu a partir da 
instalação do Laboratório, em parceria com a 
Psicóloga do Campus Sosígenes Costa, no qual 
foram realizados no primeiro semestre de 2018, 
213 atendimentos. As principais queixas atendidas 
foram, ansiedade, labilidade emocional, dores 
cervicais e lombares, insônia, estados de 
desânimo, além de cefaleia e falta de concentração. 
Houve melhora significativa dos quadros clínicos já 
nas primeiras sessões, sem a necessidade de 
intervenção medicamentosa. 

PJ023-
2018 

Maratonas de 
Programação como 

ferramenta para 
desenvolvimento do 

Raciocínio 
Computacional – 

MP2RC 

ICARO ANDRADE 
SOUZA 

CSC IHAC-SC Educação Ciências 
Exatas e da 

Terra 

17/09/2018  A presente proposta apresenta um projeto de 
extensão, que por meio de determinadas ações 
desenvolva o Raciocínio Computacional e torne os 
estudantes mais participativos e os conteúdos mais 
práticos e relacionados aos temas do dia-a-dia. 
Assim sendo, o objetivo deste projeto é estimular a 
utilização do raciocínio computacional no 
desenvolvimento de habilidades para a resolução 
de problemas, por meio da inserção da cultura de 
maratonas de programação. Esta proposta visa: (i) 

inserir na universidade a cultura de maratonas de 
programação no dia a dia dos componentes 
relacionados à Computação e Matemática; (ii) 
promover ações que desenvolva o raciocínio 
computacional como habilidade na resolução de 
problemas; e (iii) estimular a participação dos 
estudantes em competições de programação. Para 
alcançar o objetivo proposto, busca-se alinhar o 
ensino-aprendizagem de componentes (Introdução 
a Raciocínio Computacional; Raciocínio 
Computacional; Computabilidade e Eficiência; 
Funções, Geometria e Computadores; entre outras) 



ao desenvolvimento de atividades de maratonas de 
programação. Essas atividades visam tornar os 
estudantes ativos e participativos, além de 
apresentá-los as aplicabilidades de diversos temas 

estudados em outros componentes, como em 
cálculo, análise numérica, lógica, programação, 
entre outros. O projeto contará inicialmente com 
seis ações periódicas, sendo elas: Planos de 
Ensino/Aprendizagem, Encontros para Estudo, 
Atividades de Maratona de Programação, Tutorias, 
Planejamento de Atividades, Maratona de 
Programação na UFSB, Promover Palestras e 
Oficinas. De forma geral, as ações propostas visam 
estimular o aprendizado de acadêmicos de cursos 
de graduação e dos colégios universitários 
pertencentes à Rede Anísio Teixeira, e de 

instituições parceiras com relação a temas de 
Computação, Matemática e áreas afins, 
proporcionando uma formação profissional 
integral, atentando para seu papel social e 
permeando diversas áreas do conhecimento como 
Computação, Matemática, Educação, 
Comunicação, entre outras. Dessa forma, espera-
se que os membros possam desenvolver 
habilidades para resolver problemas, além de 
aperfeiçoar habilidades em programação, trabalho 
em equipe e com prazos apertados. Espera-se, 
ainda, que os alunos sintam-se motivados a 

participar de competições nacionais e 
internacionais e que seus resultados possam gerar 
visibilidade aos estudantes e a instituição de 
ensino. 

PJ026-
2018 

Colombinas em 
combate: espaços 

poético-pedagógicos 
da palhaçaria 

feminina 

ALESSANDRA 
MELLO SIMOES 

PAIVA 

CJA IHAC-JA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

25/09/2018  Ao longo de sua história milenar, a figura do clown 
foi interpretada majoritariamente por artistas 
homens. Entretanto, especialmente nas últimas 
duas décadas, pode-se atestar um crescimento 
expressivo de mulheres clownescas no panorama 

das artes cênicas. Este fato acarreta 
questionamentos como: É possível existir uma 
clown de perfil feminino? Quais seriam as 
características dessa personagem? Quais as 
contribuições que a palhaçaria feminina apresenta 
hoje para o estado atual do teatro brasileiro e 
mundial? Como criar uma clown na qual revelam-
se as especificidades do gênero feminino? Estas 
indagações são a base deste projeto de pesquisa e 
extensão, que tem entre seus objetivos investigar 
as origens históricas e os desdobramentos 
contemporâneos da presença da mulher na 

palhaçaria, consolidando assim o delineamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conceitual da clown mulher. Estes estudos servirão 
de base para o fortalecimento da construção 
poética da personagem Aliás, clown criada no início 
deste semestre por esta pesquisadora, e de sua 

atuação junto a outros grupos, como o coletivo de 
palhaças As Madalenas, sediado na Tenda Teatro 
Popular de Ilhéus, a partir de oficinas ministradas 
pela palhaça Chumaço (Driely Alves), no primeiro 
semestre de 2018. A partir das pesquisas teóricas 
e de seu entrelaçamento com a atuação prática 
(solo ou em grupo), será sistematizada uma 
metodologia de processo de criação e de 
multiplicação pedagógica da clown mulher, cujo 
resultado poderá ser visto em diversas atividades, 
como apresentações cênicas e oficinas dirigidas à 
comunidade de servidoras, terceirizadas e 

discentes da UFSB, além da comunidade da região 
de abrangência do campus CJA. 
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Código Título Coordenador/a Campus Unidade Área 

Temática 
Área do 
CNPQ 

Início da 
Execução 

Resumo 

PJ004-
2019 
 

Sistema Econômico 
Local Universitário 

LUANA OLIVEIRA 
SAMPAIO 

CJA IHAC-JA Educação Outra 11/02/2019
  

Este Projeto de Extensão tem como objetivo geral 
implantar uma moeda social virtual no ambiente 
acadêmico da Universidade Federal do Sul da 
Bahia, campus Jorge Amado, estabelecendo um 
Sistema Econômico Local Universitário (SELU), 
seguindo os princípios da Economia Solidária, onde 
as trocas solidárias serão incentivadas, através do 
uso da moeda virtual e através da realização de 
Feiras de Trocas. Além disso, por meio deste 
projeto pretendemos refletir sobre o dinheiro e seu 
papel social, incentivar a prática do consumo 
consciente e promover autoconhecimento 

auxiliando cada participante do SELU no seu 
processo de percepção de seus dons e habilidades 
mais naturais, para fazer ofertas e demandas no 
SELU dentro desta perspectiva. Um resumo sobre 
a proposta está registrado no nosso vídeo de 
divulgação: 
https://www.youtube.com/watch?v=L_YjL0kuYlU 

PJ003-
2019 

Observatório de 
dramaturgia, práticas 

e vivências 

EDER RODRIGUES 
DA SILVA 

CSC CFA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

04/02/2019 O projeto de extensão Observatório de 
dramaturgia, práticas e vivências consiste em 

promover um espaço permanente de 
experimentação, reflexão, pesquisa e produção 
artística na área da dramaturgia. O projeto prevê 
ações extensionistas conjuntas voltadas para a 
prática da escrita, com ênfase nos processos 
envolvendo a gênese colaborativa, o termo 
expandido da escritura voltado para a cena e as 
interfaces com a escrita literária. O projeto tem 
como público alvo os alunos de todos os cursos da 
UFSB/Campus Porto Seguro e contempla a 
realização de ações no âmbito cultural para 
aproximar a comunidade acadêmica e a 

comunidade em geral deste espaço dialógico 
voltado para as práticas dramatúrgicas. O projeto 
está vinculado ao curso de segundo ciclo Artes do 
Corpo em Cena, oferecido no Campus Sosígenes 
Costa, e pretende oferecer subsídios técnicos, 



teóricos e artísticos para o desenvolvimento e 
aprofundamento da trajetória acadêmica de 
estudantes nas atividades ligadas à dança, à 
performance e ao teatro, a partir da instância 

dramatúrgica geradora de fontes, poéticas e 
processos. Estão previstas também parcerias com 
o SESC, Centro de Cultura e instituições 
educacionais da cidade onde serão desenvolvidos 
cursos abertos e gratuitos sobre dramaturgia, no 
caso, introduzindo profissionais da cena e demais 
interessados nesta linguagem. O projeto de 
extensão contará ainda com um espaço 
permanente de práticas dramatúrgicas, contando 
com a realização de ciclos de leituras dramáticas, 
leituras performáticas, observatório de escrita 
artística, workshops, oficinas e conversas públicas 

sobre a dramaturgia, a tradição e a 
contemporaneidade. 

PJ002-
2019 

Práticas de Leitura e 
Escrita Acadêmica 

KEILA MARA DE 
SOUZA ARAUJO 

MACIEL 

CJA IHAC-JA Comunicação Lingüística, 
Letras e 

Artes 

04/02/2019 O curso pretende refletir sobre a escrita na 
universidade e contribuir para o letramento 
acadêmico, concentrando-se no desenvolvimento 
de práticas de produção de textos de gêneros 
discursivos próprios da universidade, com atenção 
às etapas importantes como leitura, planejamento, 
escrita e reescrita. Com a proposta de estudo 
permanente, o projeto de extensão espera 

contribuir para o aprimoramento da formação 
superior, alinhando-a às demandas da pesquisa, 
para formar profissionais aptos a escrever sobre 
suas práticas de trabalho e de investigação de 
cunho reflexivo/científico. Dessa maneira, ao 
movimentar a produção escrita na UFSB, o projeto 
busca ampliar o senso de responsabilidade 
presente na função assumida em comunicar à 
sociedade o conhecimento que se constitui no 
ambiente universitário. 

PJ006-
2019 

Processos 
Bioconstrutivos na 

Aldeia Indígena 
Itapoâ Tupinambá de 

Olivença, BA 

SILVIA KIMO 
COSTA 

CJA SEDG Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

25/03/2019 O presente projeto de extensão está vinculado à 
Pesquisa intitulada “Arquitetura Vernacular como 
expressão cultural e ambiental do Litoral Sul da 
Bahia”, e objetiva realizar vivências relacionadas 
ao processo construtivo de habitações com 
tecnologias bioconstrutivas. O público alvo será a 
comunidade da Aldeia Indígena Itapoâ Tupinambá 
de Olivença, localizada no município de Ilhéus, 
Bahia, Brasil. A Pesquisa possui Parecer 
Consubstanciado de aprovação no CONEP sob o 
número: 2.552.460. 

PJ010-
2019 

Ciclo de palestras de 
ensino e pesquisa 

MARCO ANTONIO 
AMARAL 

CPF IHAC-PF Educação Ciências 
Exatas e da 

Terra 

01/05/2019 Este projeto de extensão de educação pretende 
desenvolver em alunos e professores o interesse 
pela pesquisa científica e ciência básica, através de 



ciclos de palestras. Desse modo, pretendemos 
desmistificar as ciências naturais, que são vistas no 
ensino médio como algo assustador e dissociado do 
cotidiano. Tal fenômeno acarreta um afastamento 

de jovens a cursos de tais áreas no ensino superior, 
diminuindo em muito a capacidade científica 
nacional. Pretendemos realizar visitas a instituições 
de ensino (fundamental, médio e superior) das 
redes pública e privada do município, para 
apresentações de palestras gerais e didáticas com 
temáticas científicas atuais. 

PJ014-
2019 

Universidade e 
extensão popular: 

diálogos de saberes e 

práticas 
agroecológicas 

DIRCEU BENINCA CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Outra 21/05/2019 Este projeto de extensão visa promover a produção 
agroecológica; a comercialização direta; a 
economia popular solidária; a integração entre 

universidade, movimentos sociais do campo, 
comunidades tradicionais, agricultores/as 
familiares e sociedade em geral; bem como 
estimular o consumo consciente/sustentável e a 
responsabilidade socioambiental frente aos 
resíduos sólidos. A atividade articuladora do 
projeto é a Feira da Agricultura Familiar, que está 
sendo realizada quinzenalmente desde o início de 
abril de 2018, em uma área da UFSB, Campus 
Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. 

PJ013-
2019 

Educação em Direitos CAROLINA BESSA 
FERREIRA DE 

OLIVEIRA 

CSC IHAC-SC Educação Ciências 
Humanas 

27/05/2019 O projeto de extensão “Educação em Direitos” 
trata-se de um conjunto de ações educativas de 
extensão (rodas de conversa e curso de extensão) 
que se pretendem sistemáticas e continuadas. Sua 
propositura é fruto, inicialmente, das discussões e 
reflexões teóricas e práticas realizadas no âmbito 
do CC “Direito e Sociedade” (PPC do BIH), ofertado 
pela professora Carolina Bessa no primeiro 
quadrimestre de 2019. Um fato impulsionador para 
sua elaboração refere-se a uma visita de campo 
realizada em março de 2019 na unidade da 

Defensoria Pública do Estado da Bahia em Porto 
Seguro, quando a docente e os discentes foram 
recebidos pela equipe de quatro defensores 
públicos, um assistente social e uma assistente 
administrativa. Na ocasião, foram discutidas as 
formas de trabalho da Defensoria, sua articulação 
com a comunidade local, bem como as demandas 
por informações e momentos formativos voltados 
à cidadania e à educação em direitos. A partir 
disso, vislumbrou-se a possibilidade de realizar um 
projeto de extensão voltado à educação em 
direitos, dada a necessidade identificada pela 

Defensoria, bem como a abertura de seus 
profissionais em compor a execução do projeto, e 
considerando as possibilidades extensionistas da 



Universidade. Pretende-se realizar um projeto 
piloto no ano de 2019, no período de maio a 
dezembro, aproximando-se de escola pública que 
possa acolher a proposta de modo transversal às 

suas atividades. 

PJ007-
2019 

Cinemática FRANCISCO 
GABRIEL DE 

ALMEIDA REGO 

CPF IHAC-PF Outra Cultura e 
Arte 

01/06/2019 Projeto de cineclubismo voltado para exibição, 
debate e crítica de filmes de ficção científica, 
nacionais e internacionais. Busca-se estabelecer 
uma relação entre ciência e arte, tendo como base 
o cinema ficcional e documental. Busca-se criar um 
espaço propício e criativo, de modo a 
problematizarmos questões importantes comuns a 
ficção cientifica e a representação do futuro, da 
tecnologia, da sociedade e da cultura. 

PJ015-
2019 

Ciclo de palestras de 
ensino e pesquisa2 

MARCO ANTONIO 
AMARAL 

CPF IHAC-PF Educação Ciências 
Exatas e da 

Terra 

03/06/2019 Este projeto de extensão de educação pretende 
desenvolver em alunos e professores o interesse 
pela pesquisa científica e ciência básica, através de 
ciclos de palestras. Desse modo, pretendemos 
desmistificar as ciências naturais, que são vistas no 
ensino médio como algo assustador e dissociado do 
cotidiano. Tal fenômeno acarreta um afastamento 
de jovens a cursos de tais áreas no ensino superior, 
diminuindo em muito a capacidade científica 
nacional. Pretendemos realizar visitas a instituições 

de ensino (fundamental, médio e superior) das 
redes pública e privada do município, para 
apresentações de palestras gerais e didáticas com 
temáticas científicas atuais. 

PJ018-
2019 

UFSB no Ar JULIANA PEREIRA 
DE QUADROS 

CSC CFCAM Comunicação Outra 01/07/2019 O Projeto de Extensão UFSB no Ar é uma ação em 
parceria com a Rádio Porto Brasil FM 88.7, que 
abriu um espaço para um quadro de mesmo nome: 
UFSB no AR., docentes e discentes da UFSB 
conversam com o locutor sobre o que é 

desenvolvido pela universidade e como tais ações 
podem estar relacionadas ao cotidiano da 
comunidade. 

PJ016-
2019 

KIJINGA: CICLO DE 
PARTILHAS, AÇÕES 

FORMATIVAS E 
OUTRAS 

KILOMBAGENS 

FABIANA 
CARNEIRO DA 

SILVA 

CPF IHAC-PF Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/07/2019 RESUMO: O projeto apresenta uma proposta de 
ciclo formativo voltado para a comunidade 
quilombola Arara, pertencente ao município de 
Teixeira de Freitas. A partir da interação com a 
comunidade disparada pelo projeto de pesquisa em 
curso “Imagens da escravidão: arte, narrativa e 
memória”, identificou-se a necessidade de um 

adensamento da reflexão identitária do grupo, bem 
como a capacitação dos sujeitos da comunidade 
para processos de produção e registro de 
documentos/obras que configurem suas memórias 
e sua história. Palavras-chave: memória, narrativa 
e comunidade quilombola; formação comunitária e 



produção de saberes contra-hegemônicos; arte, 
história e negritude. 

PJ019-
2019 

EDUCAÇÃO PARA 
MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS NAS 
ESCOLAS DE 
TEIXEIRA DE 

FREITAS: cuidando 
de florestas, resíduos 

e água. 

GUINEVERRE 
ALVAREZ 

MACHADO DE 
MELO GOMES 

CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Outra 03/07/2019 Este projeto de extensão de educação para 
mudanças climáticas nas escolas de Teixeira de 
Freitas busca apresentar a docentes e discentes, de 
forma lúdica e científica, questões referentes à (i) 
resíduos sólidos, (ii) florestas e (iii) água tendo 
como pano de fundo as mudanças climáticas 
globais e as possibilidade de mitigação e adaptação 
ao aquecimento global. Como metodologia serão 
realizadas visitas a escolas e colégios do ensino 
fundamental I e II e ensino médio, das redes 
pública e privada do município, para apresentações 
conduzidas pelos estudantes de graduação do 

Grupo de Pesquisa RG Clima. Serão recursos 
metodológicos: exposição dialogada com utilização 
de slides e dinâmicas de aprendizagem ativa (como 
fishbowl, roda de diálogo, climate games, etc.). 
Será aplicado aos participantes um questionário 
para obter uma métrica do impacto desta ação de 
extensão e tentar capturar se houve mudança de 
percepção/conscientização sobre a problemática 
das mudanças climáticas e o tema de interface 
abordado (florestas, resíduos ou água). 
Posteriormente os dados serão tabulados, 
analisados e publicados, havendo 

compartilhamento com as instituições visitadas. 
Este projeto de extensão está articulado com dois 
Projetos de Pesquisa em desenvolvimento pelo 
Grupo de Pesquisa RG Clima1: (i) Serviços 
ecossistêmicos florestais e metas brasileiras de 
enfrentamento das mudanças climáticas na mata 
atlântica do extremo sul da Bahia e (ii) Agenda 
2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
ação contra a mudança global do clima na mata 
atlântica do extremo sul da Bahia. 

PJ017-
2019 

TexasPet: Uma 
Tecnologia Social boa 
pra cachorro (e gato) 

MYDIA FALCAO 
FREITAS 

CPF IHAC-PF Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

08/07/2019 A Ciência da Computação é a ciência que estuda as 
técnicas, metodologias e instrumentos 
computacionais, que automatiza processos e 
desenvolve soluções baseadas no uso do 
processamento de dados. Ela não se restringe 
apenas ao estudo dos algoritmos, extrapolando 
para todo e qualquer conhecimento pautado no 
computador, que possibilita atingir o tratamento de 
dados de entrada e saída de forma que se 
transforma em informação. A Ciência da 
Computação beneficia a sociedade como um todo, 

pois a inter-relação com as diversas áreas pode 
proporcionar que as habilidades de uma resolvam 
problemas de outra. Ela permeia os avanços de 



todas as áreas do conhecimento, onde novas 
formas de interações entre as ciências são 
mediadas pela Tecnologia da Informação. A 
Tecnologia da Informação é uma área do 

conhecimento que está em constante evolução e 
auxiliando em várias outras áreas, com ela 
podemos otimizar o tempo, criar melhores 
condições de vida, sendo instrumento importante 
para auxiliar na solução dos problemas sociais, 
designada como Tecnologia Social (TS). A 
Tecnologia Social é, portanto, a ferramenta que 
agrega informação e conhecimento para mudar a 
realidade. Dessa forma, a tecnologia social serve 
como uma mediadora entre as demandas sociais e 
suas possíveis soluções por meio da aplicação de 
conhecimento local, transformando-se em uma 

solução tecnológica a partir de problemas sociais 
existentes. O termo “problema social” é uma 
condição social considerada alarmante por alguns 
segmentos da sociedade e, portanto, deve ser 
mudada, para não prejudicar a sociedade como um 
todo. Existem diversos problemas rotulados como 
problemas sociais, alguns mais reconhecidos pela 
sociedade como: desemprego, racismo, corrupção, 
poluição ambiental, e, outros que não são tão 
reconhecidos como problema social, tal como os 
animais abandonados. Os animais abandonados, 
especialmente os domésticos (cães e gatos), além 

de ser um problema social também é uma questão 
de saúde pública. O descaso com este assunto 
mostra que uma parte da sociedade ainda não está 
convencida das reais necessidades dos animais e 
se esquecem que eles sentem dor, frio, sede, fome, 
medo, depressão, entre outros. O bem-estar 
animal é portanto, considerado aquele que tem boa 
saúde e que pode expressar seu comportamento 
natural. No município de Teixeira de Freitas, 
presenciam-se muitos animais em vias públicas, 
vindo a ser um dos problemas de nossa sociedade, 

uma vez que acontece a reprodução descontrolada 
bem como a contribuição para a disseminação de 
doenças por não receberem o tratamento 
veterinário necessário. Diante deste contexto, o 
projeto de extensão denominado TexasPet, tem 
por objetivo conceber uma Tecnologia Social que 
visa contribuir para o bem-estar dos animais 
abandonados (gatos e cachorros) da cidade de 
Teixeira de Freitas. A Tecnologia Social TexasPet é 
um conjunto de metodologias transformadoras que 
serão desenvolvidas e aplicadas em busca de 



melhores condições de vida para os animais 
abandonados (gatos e cachorros) da cidade de 
Teixeira de Freitas. Sendo composta, por uma 
ferramenta tecnológica e diversas ações voltadas 

para o bem-estar animal. Como ferramenta 
tecnológica desenvolveremos um Aplicativo Social 
denominado AppTexasPet (que será implementado 
em duas versões: site e app). As ações que irão 
compor o TexasPet serão: cursos de curto período, 
onde para se ter acesso a esses cursos, os futuros 
alunos utilizarão como moeda de troca ração e/ou 
remédios para gatos e cachorros; promoção da 
adoção responsável; sensibilização da população 
sobre a importância da castração; busca de 
parcerias com empresas públicas e privadas e 
análise e divulgação dos resultados. Espera-se que 

o projeto TexasPet esteja em consonância com os 
princípios propostos pelo Plano Orientador desta 
Universidade e, deste modo possa impactar na 
realidade social da cidade de Teixeira de Freitas no 
que se refere a contribuir para o bem-estar dos 
animais abandonados (gatos e cachorros) desta 
cidade, a fim de melhorar suas condições de vida. 

PJ090-
2019 

Jardim Botânico da 
Floresta Atlântica Sul 
baiana (JBFLORAS): 

uma experiência de 
conservação em rede 

no Sul da Bahia 

JORGE ANTONIO 
SILVA COSTA 

CSC UFSB Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

01/08/2019 Um Jardim Botânico é uma área protegida, 
constituída por coleções de plantas vivas, 
cientificamente reconhecidas, organizadas, 

documentadas e identificadas, com a finalidade de 
estudo, pesquisa e documentação do patrimônio 
florístico do País. Ele é acessível ao público e serve 
à educação, à cultura, ao lazer e à conservação do 
meio ambiente. O Jardim Botânico FLORAS 
(Floresta Atlântica Sul baiana) é um espaço gerido 
pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 
aberto ao público em geral, às escolas do Ensino 
Básico e à comunidade científica, com sede no 
município de Porto Seguro, estado da Bahia. O 
presente projeto visa abordar temáticas referentes 

à conservação da biodiversidade, a Educação 
Ambiental, a valorização e o resgate cultural dos 
saberes das pessoas na sua relação com as plantas, 
realizando atividades de extensão com estudantes 
e professores de graduação e da rede pública e 
privada de ensino (fundamental e médio), 
comunidades rurais e/ou tradicionais e púbico em 
geral, através de instrumentos de divulgação, 
valorização e resgate cultural no uso da 
biodiversidade vegetal da Mata Atlântica da Bahia, 
contribuindo para a aproximação entre a sociedade 
e a academia. Os bolsistas deverão auxiliar na 

manutenção do Herbário, na elaboração de 



materiais de exposição e divulgação científica e 
interagir com os diferentes públicos durantes as 
visitas/atividades junto ao Jardim Botânico 
FLORAS. 

PJ057-
2019 

GAMA - Grupo de 
Apoio Mútuo para 

Ansiedade 

LEANDRO GAFFO CPF UFSB Saúde Ciências da 
Saúde 

01/08/2019 A ansiedade é um efeito ou sofrimento psíquico que 
acomete cerca de 9% da população brasileira e traz 
efeitos danosos na qualidade de vida e saúde das 
pessoas. A população universitária (docentes, 
discentes e funcionários/servidores) é fortemente 
afetada por esse tipo de transtorno psíquico em 
função da situação de estresse a que se encontram 
submetidos. A Universidade Federal do Sul da 
Bahia adotou um modelo de ciclos na formação 
universitária que oferece num sistema de 

progressão que promove afunilamento, 
notadamente para o curso de medicina que tem 
gerado muitos distúrbios de ansiedade e 
medicalização de estudantes e professores, 
conforme pesquisa já realizada. Destarte, esse 
projeto visa a criação do GAMA (Grupo de Apoio 
Mútuo para Ansiedade) com encontros semanais 
para a oferta da escuta atenta e sensível, que 
funcionará como dispositivo para a criação de 
estratégias interventivas o que significa 
compreendê-lo como agenciador de forças capazes 
de transformar a realidade ou de colocar em 

análise tal realidade. Entendendo-o como parte de 
relações saber-poder que são operados na história. 
Os encontros serão realizados uma vez na semana, 
na universidade, com duração de uma a duas 
horas. O grupo será aberto a todas as pessoas que 
tiverem interesse em participar e se 
autodeclararem ansiosas com ou sem diagnóstico. 
As estratégias interventivas serão construídas 
dentro do próprio grupo e as atividades serão 
conduzidas pelos professores orientadores e 
acompanhadas pelos discentes estagiários. 

Paralelamente à extensão serão coletados dados 
para o relatório de pesquisa que visa investigar os 
possíveis desencadeadores de sofrimento psíquico 
no âmbito universitário, sua interface com o 
modelo acadêmico da UFSB e os efeitos de 
encontros grupais para promoção de saúde numa 
perspectiva ética, estética e política. Os dados 
coletados bem como as discussões apresentadas 
no GAMA serão debatidos no grupo de estudo que 
também acontecerá semanalmente a fim de 
aprofundar questões teóricas relativa ao tema. 
Dessa forma, acredita-se que a efetivação do 

projeto ajudará a promover a saúde mental e a 



qualidade de vida de toda a comunidade 
universitária que hoje é afetada por esse tipo de 
sofrimento psíquico. Da mesma forma, as escolas 
públicas da região de Teixeira de Freitas solicitam 

nosso apoio para tratar dessa questão, posto que 
muitos estudantes e professores têm apresentado 
de sofrimento psíquico e coordenadores, gestores 
e professores sentem-se inseguros em tratar dessa 
questão. Sendo assim, o projeto também se propõe 
a desenvolver atividades no Colégio Polivalente de 
Caravelas, no Complexo Integrado de Educação de 
Itamaraju (que abriga o CUNI-Itamaraju), os 
Colégios CEPROG e Rui Barbosa em Teixeira de 
Freitas e ainda duas escolas em Mucuri e no Distrito 
de Pouso Alegre (pertencente a Alcobaça), 
atingindo assim uma capilaridade e uma ação 

regional. Palavras-chave: Saúde Mental; 
Sofrimento psíquico, universidade 

PJ060-
2019 

Educando para a 
cidadania 

DIRCEU BENINCA CPF IHAC-PF Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Humanas 

03/08/2019 O projeto será desenvolvido aos sábados à tarde, 
das 14h às 17h, na sede da Associação Asas da 
Esperança e Liberdade (ASELIAS), situada na Rua 
Primavera, nº 75, Bairro Tancredo Neves, CEP 
45993-135, Teixeira de Freitas/BA. O período para 
a execução do projeto Educando para a cidadania 
é agosto de 2019 a de maio de 2020. A sede da 
ASELIAS é adequada para a realização do projeto 

por possuir espaço amplo, já utilizado para 
atividades congêneres durante a semana com 
crianças, adolescentes e famílias do bairro e região. 
O local fica próximo da residência de grande 
número de catadores/as que trabalham no lixão 
público municipal de Teixeira de Freitas, facilitando 
o deslocamento dos mesmos para participarem do 
projeto. O período (sábado à tarde) definido para a 
realização do projeto é o mais favorável para os 
catadores/as, por não trabalharem no lixão nesse 
dia. Todas as atividades programadas serão 

desenvolvidas na sede da ASELIAS. São elas: a) 
Encontros de alfabetização e formação integral 
Serão realizados 20 encontros de 3h cada, visando 
a alfabetização ou reforço escolar de catadores/as 
que trabalham no lixão público municipal de 
Teixeira de Freitas, trabalhadores esses que em 
sua absoluta maioria são analfabetos ou 
semialfabetizados. Pretende-se atingir exatamente 
os/as que possuem maior deficiência nesse sentido 
e que se interessarem pelo projeto, procurando 
garantir um número paritário entre homens e 
mulheres. Os encontros de alfabetização, baseados 

na pedagogia de Paulo Freire, serão desenvolvidos 



de forma articulada com a formação integral. 
Pretende-se, como apontado pelo educador, 
fortalecer a leitura da palavra junto com a leitura 
do mundo. Buscar-se-á associar a aprendizagem 

da escrita, da leitura e das operações matemáticas 
com a compreensão acerca dos direitos, da 
autonomia e da cidadania. Pretende-se, 
igualmente, fomentar a consciência coletiva para a 
organização de associação ou cooperativa de 
catadores para o trabalho da reciclagem. b) 
Encontros de atividades complementares Serão 
selecionados 10 adolescentes e crianças, filhos de 
catadores/as de materiais recicláveis que 
trabalham no lixão público municipal, os quais 
apresentam maior dificuldade no processo de 
aprendizagem e que se interessem pelo projeto. 

Serão realizados 20 encontros com atividades de 
educação complementar, que ocorrerão durante a 
semana, em turno inverso ao da aula na escola 
formal. As crianças e adolescentes envolvidos 
serão orientados pelos mesmos monitores que irão 
atuar junto aos catadores/as. c) Oficinas de artes, 
artesanato, restauração e reutilização de materiais 
recicláveis Dos 40 encontros previstos para a 
integralização do projeto, 20 serão destinados à 
realização de oficinas diversas a fim de capacitar os 
catadores/as envolvidos com aprendizagem de 
técnicas e exercícios de artes, artesanato, 

restauração e reutilização de materiais recicláveis. 
Do mesmo modo que os outros, esses encontros 
serão feitos aos sábados à tarde. As oficinas de 
artes, artesanato, restauração e reutilização de 
materiais recicláveis também serão desenvolvidas 
com crianças e adolescentes, em grupo específico, 
mas com os mesmos monitores, durante a semana, 
em turno inverso ao da aula na escola formal que 
frequentam. d) Refeições: Dado o público alvo ser 
de grande vulnerabilidade social e econômica, no 
final de cada encontro será servida uma refeição 

com lanche reforçado tanto para as crianças e 
adolescentes quanto para os catadores e 
catadoras. 

PJ071-
2019 

SONDA JULIANA COELHO 
GONTIJO 

CSC CFA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

06/08/2019 Sonda é um projeto de extensão de ação contínua 
que propõe realizar, periodicamente, exposições 
dos trabalhos artísticos produzidos pelos 
estudantes da Universidade Federal do Sul da 
Bahia. Com acompanhamento de uma equipe de 
curadoria e produção constituída por professores e 
estudantes bolsistas e voluntários, serão 

selecionados, por meio de convocatórias abertas a 



estudantes de todas as áreas, obras de arte para 
exposições itinerantes nos três campi da 
universidade e espaços adjacentes. Especificidades 
relativas à expografia, como técnicas de iluminação 

e montagem, também serão abordadas. O projeto 
inclui ainda rodas de conversas presenciais e meta-
presenciais com os estudantes envolvidos. 

PJ059-
2019 

“TEORIA-TÉCNICA 
DOS GRUPOS 

OPERATIVOS EM 
DISPOSITIVOS DE 

SAÚDE NO 
MUNICÍPIO DE 

PORTO SEGURO, BA” 

CRISTIANO DA 
SILVEIRA LONGO 

CSC IHAC-SC Saúde Ciências da 
Saúde 

07/08/2019 Trata-se de um projeto de extensão universitária 
visando a educação permanente em saúde de 
profissionais da rede municipal vinculados à 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de oferta de 
minicursos de capacitação aos profissionais de 
saúde. O curso tem carga horário total de 8 horas, 
a ser certificada, envolvendo parte teórica (3 

horas) e parte prática (5 horas). Será 
desenvolvido, com grupos de 5 a 15 profissionais, 
um curso de capacitação sobre a teoria-técnica dos 
grupos operativos, aplicados à saúde, com o intuito 
de melhorar a eficiência das ações de saúde dos 
profissionais junto à população usuária dos 
serviços públicos de saúde disponíveis no 
município. O curso será realizado até dezembro de 
2020, conforme marcações da Secretaria da Saúde 
a partir do interesse e disponibilidade dos 
participantes. 

PJ066-
2019 

Liga de Cardiologia, 
Cirurgia 

Cardiovascular e 
Hemodinâmica 

NATALIA 
AMARANTE 

COSTA 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

15/08/2019 O curso de medicina da instituição é orientado por 
um Projeto Político Pedagógico (PPP) já inserido 
nas Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Medicina, buscando uma 
formação humanística, crítica, reflexiva e ética, 
articulando conhecimentos, habilidades e atitudes. 
Nessa perspectiva, o curso de graduação de 
medicina da instituição, tem PPP centrado no 
estudante como sujeito de aprendizagem e apoiado 
no professor como facilitador do processo, visando 

uma formação integral e adequada, articulando 
ensino, pesquisa e extensão. Paralelamente, 
encontramos os objetivos das ligas acadêmicas que 
exercem a função de estabelecer o tripé 
educacional de pesquisa, ensino e extensão e 
desenvolvem atividades que atraem apoio e 
financiamento das instituições de ensino superior e 
de outros órgãos de fomento. As ligas acadêmicas 
contribuem e agregam valor à formação do 
estudante, promovendo a inserção dos acadêmicos 
em um ambiente de seu interesse, o qual é 
conduzido pelos mesmos, e possibilitando, assim, 

uma grande aquisição de aprendizado e 
desenvolvimento do raciocínio clínico-científico, 
gerando ainda novos cenários de ensino e prática, 



sempre atentas à demanda da população, e 
estabelecendo convênios sólidos, junto a esses 
novos cenários. Segundo Silva et al. (2008), as 
doenças cardiovasculares constituem a principal 

causa de morbimortalidade na população 
brasileira. Portanto, respaldados por todas as 
questões discutidas até aqui, os acadêmicos de 
medicina em questão sugerem a fundação da Liga 
Acadêmica de Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular 
e Hemodinâmica da Universidade Federal do Sul da 
Bahia (LaCardio - UFSB). 

PJ089-
2019 

PROJETO DE 
FUNDAÇÃO DA LIGA 

ACADÊMICA DE 

NEONATOLOGIA, 
PUERICULTURA E 

PEDIATRIA DA 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA 

MARCIA MARIA 
DOS SANTOS DE 

MORAES 

CPF UFSB Saúde Ciências da 
Saúde 

23/08/2019 A LANPPED é uma associação universitária, 
fundada em 12 de julho de 2018, por acadêmicos 
do curso de Medicina da UFSB, que se propõem a 

conhecer e difundir aspectos biopsicossociais e 
assistenciais referentes à saúde da criança e do 
adolescente, tendo como finalidade o 
desenvolvimento, a promoção e a difusão de 
conhecimentos acerca da área de Neonatologia e 
Pediatria, contribuindo para a formação acadêmica 
e profissional dos seus membros. A partir de 
encontros e vivências que associam teoria e 
prática, a liga se propõe a complementar a 
formação acadêmica e profissional dos futuros 
médicos, de modo a aproximar os ligantes e 
comunidade acadêmica dos temas trabalhados. 

Para além disso, visa ações de extensão junto à 
comunidade externa com recursos que proponham 
a participação social, apontando para uma melhor 
qualidade de vida das crianças do Extremo Sul da 
Bahia. 

PJ065-
2019 

Seguimento 
Interprofissional do 
recém-nascido em 
risco residente na 

microrregião de 
Teixeira de Freitas-

BA. 

MARCIA MARIA 
DOS SANTOS DE 

MORAES 

CPF UFSB Saúde Ciências da 
Saúde 

27/08/2019 Atualmente, os desafios para prosseguir com a 
queda da taxa de mortalidade infantil, ocorrida nas 
últimas décadas no Brasil, estão diretamente 
relacionados à redução das mortes no período 

neonatal (zero a 27 dias) considerando que cerca 
de 70% das mortes no primeiro ano de vida estão 
representadas nesse período. A Rede Cegonha traz 
um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças 
no modelo de cuidado à gravidez, ao 
parto/nascimento e à atenção integral à saúde da 
criança, com foco nos primeiros dois anos e, em 
especial no período neonatal. Em vista desse 
cenário, torna-se necessária a conformação de 
redes regionalizadas e efetivas de atenção 
perinatal e neonatal. A Policlínica Regional em 
Teixeira de Freitas é uma Unidade Especializada de 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico com serviços de 
consultas clínicas especializadas e exames. A UFSB 
desde o início da oferta do curso Bacharelado 



Interdisciplinar em Saúde em 2014 e a partir de 
2018, com as ofertas dos cursos de medicina e 
psicologia vem buscando cumprir sua missão 
institucional de colaborar na melhoria do cuidado 

em saúde, visando a promoção do 
desenvolvimento regional. Este projeto apresenta 
uma proposta de parceria da UFSB com a Policlínica 
Regional e tem como objetivo ampliar a rede de 
atenção ao RN de risco com a implantação de um 
ambulatório regional que garanta o seguimento 
dessas crianças, quando egressas das unidades 
hospitalares. Pretende-se ainda promover uma 
maior integração de diferentes profissionais de 
saúde para o cuidado interprofissional na área de 
neonatologia e oferecer campo de práticas aos 
discentes do curso de medicina da UFSB. 

PJ092-
2019 

AUTOMEDICAÇÃO:US
O INDEVIDO DE 
MEDICAMENTOS 

PARA ALÍVIO DA DOR 

HERMÍNIO 
ASEVEDO NETO 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

09/09/2019 Esse projeto se propõe a educar e orientar a 
população de usuários das unidades básicas de 
saúde x e y do município de teixeira de freitas-ba 
em relação ao uso de medicamentos analgésicos e 
antiinflamatórios pata o alívio da dor, através de 
encontro formativo com os membros ligantes da 
liga acadêmica de anestesiologia e dor (laand) da 
universidade federal do sul da bahia (ufsb), sob a 
supervisão de seus orientadores. No contexto 
estará promovendo a integração entre a formação 

acadêmica de seus membros integrantes com a 
promoção de saúde da comunidade externa do 
município. Os encontros acontecerão de forma 
quinzenal, sendo que o tempo dedicado a cad um 
deles será de duas horas. As atividades serão 
realizadas a partir de rodas de conversa a respeito 
de temáticas previamente definidas e como 
ferramenta de auxílio serão utilizados folders 
informativos levando com isso o conhecimento e 
conscientização dos riscos da automedicação de 
analgésicos e antiinflamatórios para o alívio da dor, 

ao mesmo tempo que contribui com a formação 
acadêmica dos membros ligantes. 

PJ070-
2019 

Serviço de Assessoria 
Jurídica Popular aos 

Povos e Organizações 
Indígenas e 

Tradicionais do 
Extremo Sul da Bahia 

(SAJU-POIT-UFSB) 

ANTONIO 
ARMANDO ULIAN 

DO LAGO 
ALBUQUERQUE 

CSC CFCHS Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

10/09/2019 O Projeto SAJU-POIT-UFSB oferecerá assessoria 
não litigiosa e litigiosa aos Povos Indígenas e 
Tradicionais na RESEX Corumbau da região 
extremo sul da Bahia, objetivando realizar 
atividades desde educação popular jurídica até 
oficinanças de redação de documentos, 
organização e gestão administrativa-jurídica, para 
as entidades sem fins lucrativos da área 

(associações). Oportunizará a participação direta 
de estudantes (graduação e pós-graduação) 
interessados nas ações a serem desenvolvidas, 



oportunamente a serem selecionados por meio de 
Edital. Serão realizadas também apresentações e 
elaboração de uma rede de atenção jurídica a partir 
das instituições locais, dentre as quais: OAB, MPF, 

MPE, DPU, DPE, DPF, ICMBio, TJBA, objetivando 
articular diferentes atores políticos institucionais e 
não institucionais para a importância da defesa dos 
direitos da diversidade cultural para a economia da 
região. Espera-se como resultado criar condições 
para estabelecer um Programa Permanente de 
SAJU-POIT-UFSB como política educacional 
integradora da teoria-prática na área jurídica. 

PJ064-
2019 

Liga Acadêmica de 
Medicina Intensiva 

EVAN PEREIRA 
BARRETO 

CPF PROGEAC Saúde Ciências da 
Saúde 

15/09/2019 A Liga Acadêmica de Medicina Intensiva (LAMINT) 
é uma organização estudantil que proporciona para 

seus membros ligantes, oportunidades de 
desenvolvimento de ações teórico-práticas, 
fortalecendo atividades didáticas, sociais, culturais 
e científicas, abrangendo a área da medicina 
intensiva. A LAMINT é resultado do movimento 
estudantil, na qual os membros fundadores a 
perceberam como uma oportunidade para 
ampliação do conhecimento e aprendizado, visto 
que os temas abordados são definidos pelos 
membros de maneira participativa e democrática. 
Além disso, nos encontros da Liga é possível 
proporcionar uma discussão e aprofundamento dos 

temas da área da medicina intensiva de forma mais 
detalhada, o que nem sempre é possível em sala 
de aula. Ademais, a LAMINT também proporciona 
um maior contato com os profissionais que já 
atuam e trabalham na terapia intensiva, além de 
aproximar os estudantes que possuem interesse na 
área abordada, potencializando o aprendizado 
teórico-prático e o trabalho em equipe, sendo uma 
oportunidade singular para o desenvolvimento de 
atividades extracurriculares, colaborando com uma 
formação profissional médica de maior qualidade 

para seus membros participantes. 

PJ067-
2019 

SAMUZINHO GRASIELY FACCIN 
BORGES 

CPF IHAC-PF Saúde Ciências da 
Saúde 

16/09/2019 O projeto de extensão: Samuzinho, tem como 
objetivo implementar ações de capacitação em 
primeiros socorros nas escolas de Teixeira de 
Freitas-BA. Teixeira de Freitas é um município em 
desenvolvimento, porém existe uma grande 
dificuldade ao acesso a atividades científicas, o 
Projeto de extensão Samuzinho além de capacitar 
e qualificar os estudantes dos cursos Universidade 
Federal do Sul da Bahia irá oportunizar o contato 

dos mesmos com vivências e atividades de ensino 
voltadas para os primeiros socorros. A proposta 
será realizada em diferentes etapas: 



1)Planejamento, onde ocorrerá a seleção dos 
alunos, que serão os monitores, apresentação da 
proposta e suas metas além do planejamento da 
atividades para realização da proposta. 

2)Implantação, nessa fase ocorrerá um curso de 
capacitação oferecido pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Teixeira de Freitas e a organização inicial 
das atividades. 3)Desenvolvimento, nessa fase os 
monitores estarão em treinamento e será realizada 
uma atividade piloto antes da execução. 
4)Execução-Acompanhamento, nessa etapa tanto 
a execução das ações do projeto quanto a atuação 
dos monitores serão acompanhadas e dessa forma 
melhorar a qualidade das ações, 5)Avaliação, 
ocorrerá com a reunião da equipe e redação do 
documento final a fim de publicar e divulgar o 

projeto desenvolvido. O principal resultado 
esperado será a capacitação dos estudantes da 
UFSB e dos estudantes do ensino fundamental em 
temas de primeiros socorros por meio de atividades 
promovidas no ambiente escolar, contribuindo para 
a inserção dos futuros profissionais em ações de 
educação em saúde. Descritores: Serviços Médicos 
de Emergência; Saúde Escolar; Promoção da 
Saúde; Educação em Saúde. 

PJ072-

2019 

Metodologias 

educacionais em 
bases permaculturais 

EDUARDO 

ANTONIO 
BONZATTO 

CPF IHAC-PF Educação Ciências 

Humanas 

18/09/2019 Metodologias ativas em pedagogia se traduzem por 

inversões dos papeis de professores e estudantes. 
Para que isso ocorra, é necessário minimizar o 
máximo possível os elementos do discurso, 
favorecendo a emergência de instâncias dialógicas 
que precisam acontecer com a observação, 
reflexão, sensibilização e produção de tecnologias 
que levem à convivência dos envolvidos. Tais 
tecnologias, abundantes na tradição brasileira, 
precisam ser redescobertas para o enfrentamento 
de problemas, tanto no espaço urbano quanto 
rural. 

Objetivos Gerais: 
• Experienciar formas de relação que aprimorem a 
habilidade da observação, da percepção de 
problemas, da pesquisa de técnicas e da 
implementação de tecnologias para uma 
convivência dialógica entre sujeitos e realidades 
diversas. • Viabilizar um movimento educacional 
aberto à serendipidade. • Preparar o estudante 
para a relação com a multiplicidade de sujeitos. • 
Fomentar autonomia de propósitos de investigação 
e pesquisa e de resolução de problemas de modo 
coletivo. 



PJ073-
2019 

Liga Acadêmica de 
Medicina de Família e 

Comunidade 

ERIKA MARIA 
SAMPAIO ROCHA 

CPF UFSB Saúde Ciências da 
Saúde 

22/09/2019 A LAMFAC emerge do anseio pelo fomento de uma 
formação acadêmica, ética e cidadã das/dos 
estudantes dos cursos de graduação e pós 
graduação da área da saúde, voltada para a 

necessidade de compreensão do ser humano como 
um ser integral e dotado de subjetividade, bem 
como, a inserção ativa desse, em seu processo de 
saúde-doença nos mais diversos contextos 
socioeconômicos existentes no município de 
Teixeira de Freitas/BA. A especialidade de Medicina 
de Família e Comunidade, a qual os elementos 
prevenção de riscos, atenção contínua, 
integralidade e humanismo, contribuem na 
mudança do paradigma de formação da educação 
médica e na sua própria estruturação científica. 
Além disso, possibilita a ampliação do olhar 

das/dos estudantes para a ação direta no 
determinantes sociais, culturais, ambientais, 
políticos e econômicos do processo de 
adoecimento- cura dos indivíduos. Tais 
contribuições efetivam a construção de um perfil 
profissional comprometido com a prevenção de 
agravos e promoção da saúde com o mais alto grau 
de descentralização, resolutividade e capilaridade, 
com o uso de baixa densidade tecnológica como se 
propõe as ações desenvolvidas no âmbito da APS. 

PJ087-
2019 

Educa e dança LEILA OLIVEIRA 
SANTOS 

CJA UFSB Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

09/10/2019 São muitos os benefícios da dança para os 
indivíduos, tanto psicológico como cognitivo e 
motor. Pretende-se a partir deste projeto 
proporcionar bem-estar e interação através da 
dança, que oferece inúmeros benefícios, tais como: 
melhora na concentração, desenvolvimento da 
criatividade, socialização, autoconhecimento, 
desenvolvimento da sensibilidade, além disso, na 
melhora da disposição, da manutenção da saúde e 
de um bom relacionamento com as pessoas em 
convivência. Queremos promover um espaço de 

relaxamento e aprendizado sobre a dança, sobre o 
próprio corpo e como a dança pode modificar a 
nossa forma de ver e de usar o corpo através de 
encontros semanais equilibrados entre ações de 
relaxamento, criação prática e alongamento, tendo 
como público-alvo os alunos das escolas públicas 
do nível fundamental e médio e a comunidade 
acadêmica da UFSB. 

PJ069-
2019 

Coletivo Parto 
Seguro: cuidados e 

mulheres em diálogos 
que disparam ações 

ANA CARNEIRO 
CERQUEIRA 

CSC IHAC-SC Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Humanas 

01/11/2019 Este projeto de extensão tem como objetivo geral 
desenvolver ações que ampliem e façam repercutir 

o espaço de diálogo e participação social já 
construído entre as mulheres do Coletivo Parto 
Seguro: pelo fim da violência obstétrica. 



Inicialmente, realizaremos encontros entre 
discentes e docentes da UFSB e as integrantes do 
Coletivo (que inclui discentes da graduação e da 
pós graduação da UFSB, além de enfermeiras e 

gestoras da rede pública de saúde). Nos encontros, 
faremos uma sistematização das pesquisas já 
realizadas sobre violência obstétrica, sobretudo na 
região de Porto Seguro. E elaboraremos um projeto 
de publicação digital para sensibilização da 
sociedade e dos gestores de saúde. O conteúdo da 
publicação será produzido por meio de um processo 
dialógico, através de dinâmicas de diálogo junto às 
mulheres para as quais o coletivo presta suporte, e 
também junto aos estudantes do ensino médio do 
Complexo Integral Pedro Álvares Cabral. Estes, em 
encontros com o as participantes do projeto e com 

docentes de diversas disciplinas, serão instigados a 
refletir sobre o tema da saúde feminina e a colher 
depoimentos sobre as experiências de parto de 
suas próprias mães. Por fim, participaremos de um 
encontro no Fórum da Rede Cegonha da Região de 
Porto Seguro. Esses diversos diálogos serão 
transformados em publicações que promovam o 
debate e o reconhecimento públicos da questão. 

PJ063-
2019 

Práticas inclusivas no 
ensino de ciências da 

natureza: 
articulações com o 

estágio 
supervisionado 

MAIRA SOUZA 
MACHADO 

CJA IHAC-JA Educação Ciências 
Humanas 

06/11/2019 Na atualidade, trabalhar em turmas que possuem 
alunos com deficiência tem sido um desafio para 

diversos professores de Ciências da Natureza, seja 
pela ausência de material adequado, seja pela falta 
de diálogo com os profissionais do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), seja em especial 
pela ausência de uma formação inicial que 
desenvolva habilidades nos futuros professores 
para trabalharem numa perspectiva inclusiva. 
Nessa direção, Mantoan (2015) afirma que há 
professores que buscam, em determinada 
formação em serviço, esquemas de trabalho 
predefinidos para trabalharem em sala de aula. 

Reconhece-se, portanto, diante das dificuldades 
apresentadas, o desafio de buscar um processo de 
formação de professores que venha a desvelar a 
complexidade existente e pensar num currículo que 
oriente e organize as práticas de formação, já que 
essas se constituem no pensamento e nas ações 
metodológicas desses futuros profissionais. 
Atualmente, observa-se a grande preocupação dos 
professores já em exercício no magistério de 
práticas pedagógicas que estejam interligadas ao 
processo de inclusão de alunos com deficiência. 
Ainda é um desafio para os professores de Ciências 

da Natureza a discussão de como atuarem com as 



diferenças humanas no contexto da realidade 
educacional inclusiva. Portanto, tendo em vista que 
a Universidade atua na interação dialógica dos 
discentes possuindo o seu caráter de 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, 
acreditamos que este projeto servirá como uma 
formação complementar na atuação dos futuros 
professores, por meio do estudo etnográfico do 
CUNI de Coaraci e do CUNI de Itabuna, objetivando 
levantar os alunos com deficiência matriculados 
nestas instituições, iremos elaborar sequências 
didáticas na perspectiva inclusiva para serem 
executadas nas turmas que possuam estes alunos 
matriculados 

PJ086-
2019 

Horta Escolar 
Agroecológica em 
Floresta Azul, BA 

ROSANE 
RODRIGUES DA 
COSTA PEREIRA 

CJA CFCAf Educação Ciências 
Agrárias 

26/11/2019 Conduzir uma horta agroecológica, usando-a como 
recurso pedagógico produz, além da merenda 
escolar, a sistematização do pensamento e a 
reflexão a respeito dos princípios da ecologia. Além 
disso, a horta também oferece um ambiente de 
aprendizagem riquíssimo, em formas e texturas, 
em cores e odores, elementos fundamentais para o 
pleno desenvolvimento cognitivo e emocional do 
educando. Desta forma, nesse projeto o objetivo é 
desenvolver habilidade, nos alunos, para produção 
agroecológica de hortaliças, através do contato 
com a natureza, a terra e as plantas. Para tanto, 

será realizada, junto com os alunos e funcionários 
da escola envolvidos no projeto, a verificação das 
principais hortaliças e legumes apreciadas. 
Posteriormente, será levantada e dimensionada a 
área a qual será implementada a horta. Após essa 
etapa os participantes farão o croqui com a 
especificação da espécies a serem cultivadas em 
seus respectivos locais de plantio ou semeadura. 
Os materiais necessários à condução das atividades 
serão conseguidos por meio de doações como: 
sementes, mudas, pás, enxadas, cavadeiras, entre 

outros. A partir disso, os alunos farão a semeadura, 
o transplantio de mudas das espécies selecionadas 
e os tratos culturais necessários. Também uma 
composteira será planejada e executada pelos 
alunos que ao final do curso farão uma oficina para 
transmitir os conhecimentos adquiridos. As 
técnicas utilizadas serão discutidas com os 
participantes em todo o processo produtivo. 
Espera-se que com o desenvolvimento deste 
projeto os participantes estejam aptos a 
produzirem alimentos com eficiência prezando pela 
sustentabilidade. Além disso, acredita-se que o ato 

de “cuidar” das plantas, reflita positivamente no 



desenvolvimento cognitivo e emocional das 
pessoas. Palavras-chave: hortaliças, habilidades, 
sustentabilidade. 

PJ056-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

ANÁLISE DA 
EVOLUÇÃO DA 

CADEIA PRODUTIVA 
DA OVINOCULTURA 

NA REGIÃO DO 
EXTREMO SUL 

BAIANO 

LUANNA 
CHACARA PIRES 

CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

01/09/2019 A iniciativa deste projeto busca a implantação e 
fortalecimento da cadeia produtiva da ovinocultura 
no Extremo Sul Baiano por meio da análise 
detalhada com vistas no Desenvolvimento Regional 
Sustentável. A justificativa para a proposição da 
presente ação de extensão está na necessidade de 
formação teórica dos graduandos de diversos cursos 
de graduação da Universidade Federal do Sul da 
Bahia, Instituto Federal Baiano de Teixeira de 
Freitas e os estudantes das escolas públicas da 
região que possa sustentar as práticas didáticas 

efetivas que são desenvolvidas por estes em 
situações reais de ensino. As atividades do 
Programa de Desenvolvimento da Ovinocultura de 
Corte da Região do Extremo Sul Baiano (PDOC-ESB) 
começaram em 2018 por meio do convênio 
Polímata/Suzano/CAR- Bahia Produtiva/UFSB. Os 
objetivos deste projeto são: implantar e auxiliar o 
fortalecimento da cadeia produtiva da ovinocultura 
no extremo sul baiano, capacitar os estudantes, 
técnicos agropecuários e pequenos produtores 
rurais, fornecer assistência técnica e gerencial aos 
produtores de carne da região do Extremo Sul da 

Bahia na utilização racional dos recursos disponíveis 
nas suas propriedades, buscando possibilidades e 
soluções simples a serem adotadas nas práticas 
agroecológicas integradas e sustentáveis. Neste 
projeto, também objetivará fazer uma análise 
evolutiva do PDDOCESB ao longo de cinco anos da 
sua implantação, realizar o desenvolvimento 
ponderal, por meio de curva de crescimento e pesos 
ajustados, avaliar a diversidade entre ovinos 
cruzados Dorper com as raças locais, com base em 
características de carcaça e morfológicas, utilizar 

diferentes subprodutos da produção de mandioca. A 
pesquisa quanto a análise evolutiva do PDDOC-ESB 
será dividida em três etapas: na primeira, realizará 
o relato histórico da implantação programa, com 
coleta de dados com base nos relatórios de 
atividades anuais, informativos do programa e 
entrevistas estruturadas; na segunda etapa, 
analisará, por meio de questionários, a qualificação 
do público-alvo participante, à qualidade da 
orientação técnica recebida e à colocação dos 
produtos no mercado. Nessa etapa, também serão 
aplicados os questionários às empresas contratantes 

e aos produtores assistidos, com o objetivo de se 



conhecer a visão atual sobre o programa. Na 
terceira etapa, serão avaliados indicadores técnicos 
e econômicos dos sistemas de produção de 
carne/leite assistidos pelo Programa. Os dados 

técnicos e econômicos das propriedades avaliadas 
serão coletados mensalmente, desde julho de 2019 
a março de 2020, por meio de análise descritiva das 
características produtivas e dos índices de 
desenvolvimento técnico e econômico, bem como 
das taxas de crescimento anual dos indicadores. 
Serão acompanhados 98 agricultores familiares 
oriundos de cincos associações dos municípios de 
Alcobaça e Nova Viçosa. As medições serão peso 
vivo e 19 medidas corporais, além da avaliação do 
escore corporal (EC), com a escala variando de 1 a 
5 pontos, de acordo com a disposição quantitativa 

da gordura intramuscular presente no músculo 
Longissimus dorsi. Os dados serão submetidos a 
estatística descritiva, análise de variância e teste 
Student Newman Keuls (P<0,01) e em adição 
realizará a correlação de Pearson. Para avaliação do 
desenvolvimento ponderal serão realizadas 
pesagens do nascimento até os 150 dias de idade 
em intervalos de aproximadamente 15 dias. Os 
dados serão ajustados para pesos aos 30 dias de 
idade, 60, 90, 120 e 150 e avaliará os efeitos de 
sexo, ano e grupo genético. Na estimativa dos 
parâmetros das curvas, será utilizado os modelos 

não-lineares Logístico e Gompertz e, para avaliar o 
grau de similaridade entre os animais dos grupos 
genéticos será utilizada a análise de componentes 
principais e de agrupamento adotando-se a 
distância de Mahalanobis. O projeto se justifica pelo 
principal objetivo que é fortalecer a capacidade das 
entidades envolvidas, em construir parcerias com a 
sociedade civil e desenvolver metodologias 
inovadoras, eficientes sob óticas técnica e 
econômica, que estimulem a participação popular 
nas instâncias de decisão das políticas públicas, 

contribuindo assim, para o aperfeiçoamento e 
democratização do gerenciamento dos recursos 
genéticos animais da região. 

PJ054-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Estudantes 
Pedalantes: 

mobilidade, promoção 
da saúde, cidadania e 
trajetos a caminho do 

saber. 

MARCUS 
VINICIUS 
CAMPOS 

CPF UFSB Saúde Ciências da 
Saúde 

01/09/2019 Este projeto de extensão busca investigar a relação 
da bicicleta como principal meio de transporte entre 
os Estudantes Pedalantes do ensino médio do 
Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa e os 
graduandos da Universidade Federal do Sul da Bahia 
no município de Teixeira de Freitas. Referencial 
teórico: embasamos o trabalho em contribuições de 

Paulo Freire, Maria C. Minayo, Carlos R. Brandão, 



Sheila Hempkemeyer e Ana Bastos Silva. Objetivo: 
investigar o potencial da bicicleta como meio de 
transporte entre os estudantes do ensino médio e 
superior do município de Teixeira de Freitas. 

Metodologia: Para este projeto será necessário fazer 
uma triangulação de métodos, uma estratégia de 
diálogo entre áreas distintas de conhecimento, 
capaz de viabilizar o entrelaçamento de teoria e 
prática e de agregar múltiplos pontos de vista seja 
das variadas formulações teóricas utilizadas pelos 
pesquisadores ou a visão de mundo dos informantes 
do projeto. Justificativa: o projeto de extensão se 
justiça primeiramente pela ausência de debates 
sobre a temática no município de Teixeira de Freitas 
- BA. Os atuais níveis de congestionamentos nas 
cidade de médio porte e os impactos ao meio 

ambiente causados pelas emissões de monóxido de 
carbono por veículos motorizados, sinaliza a 
necessidade de repensarmos novas alternativas 
para a mobilidade urbana. Em paralelo o uso 
consciente e educativo da bicicleta dos Estudantes 
Pedalantes como meio de transporte corrobora para 
melhoraria da qualidade de vida. A bicicleta é o meio 
de transporte que apresenta menor consumo de 
energia primária, sendo adequado para 
deslocamentos urbanos de curtas distâncias e seus 
benefícios são consideráveis tanto para comunidade 
urbana quanto para seus usuários. Palavras Chave: 

Ciclismo, mobilidade, bicicleta, educação, promoção 
da saúde. 

PJ053-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Ensino de história e 
memória das lutas 

dos trabalhadores por 
direitos: abordagem 

iconográfica 

VICTOR HUGO 
CRISCUOLO 

BOSON 

CSC CFCHS Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

01/09/2019 O projeto está fundado em atividades de extensão 
lastreadas na seleção, na divulgação e no usos das 
fontes históricas iconográficas e suas relações com 
a construção de imaginários e de enfrentamentos 
epistemológicos em face de processos de 
esquecimento de determinados “espaços de 
experiências” (Koselleck, 2006) da historicidade da 

classe operária. Propõe-se a lidar com as fontes 
iconográficas que representem processos de luta de 
trabalhadores brasileiros por direitos e a refletir 
sobre os usos e as potencialidades críticas dessas 
fontes para a desconstrução de interpretações que 
atribuam o papel de “inércia” e “passividade” às 
classes trabalhadoras no processo de aquisição de 
direitos ao longo do século XX. Coloca em 
perspectiva o ensino de História e a ampliação do 
conhecimento histórico para um público mais amplo, 
envolvendo não somente a comunidade interna da 
Universidade Federal do Sul da Bahia, mas também 

alunos inseridos na rede pública de ensino básico. A 



proposta vai ao encontro das diretrizes que orientam 
a formulação das atividades de extensão presentes 
na Política Nacional de Extensão Universitária, quais 
sejam: interação dialógica; interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade; indissociabilidade do ensino-
pesquisa-extensão; impacto na formação do 
estudante e; impacto e transformação social. 
Também converge para os princípios político-
institucionais que pautam a Universidade Federal do 
Sul da Bahia, mais precisamente a ampliação do 
acesso à educação como forma de desenvolvimento 
social da região e a flexibilidade e criatividade 
pedagógica, reconhecendo a pluralidade 
metodológica e a interface sistêmica com a 
Educação Básica. O objetivo mais geral do projeto 
traduz-se em duas grandes frentes: 1) 

Identificação, organização e pesquisa de fontes 
iconográficas em acervos físicos e digitais sobre 
movimentos grevistas, paralisações coletivas e 
expressões de resistência na luta por direitos de 
trabalhadores brasileiros a partir da Primeira 
República (1889) e até o final do primeiro Governo 
Vargas (1945). Envolve a leitura de obras que 
permitam avaliar o potencial desses tipos 
documentais para a pesquisa histórica, além de 
textos que subsidiam o trabalho de pesquisa em 
acervos propriamente dito. 2) Produção de material 
que consolide as fontes iconográficas. 3) Exposição 

em ambiente de escola(s) de ensino básico do 
Município de Porto Seguro/BA, associada à 
realização de oficinas e ações específicas de 
interação, interpretação e significação das fontes. 

PJ052-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Zoologia em foco - 
importância, 
diversidade e 
conservação 

FELIPE MICALI 
NUVOLONI 

CSC CFCAM Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

01/09/2019 O uso de coleções zoológicas como recurso didático 
para o processo de ensino e aprendizagem se faz 
uma importante ferramenta para ações de educação 
ambiental. As coleções biológicas são constituídas 
de materiais biológicos (organismos ou partes 

destes) devidamente tratados, conservados, 
organizados e sistematizados, cuja finalidade pode 
ser científica, didática, particular, de segurança 
nacional, de serviço, entre outras. Uma coleção 
biológica é uma ferramenta de pesquisa, um banco 
de dados, que permite o desenvolvimento de 
inúmeras pesquisas estratégicas para ecologia, 
biogeografia, conservação e educação ambiental. A 
importância das coleções didáticas e científicas, 
mantidas especialmente nas universidades e 
museus de história natural é inegável, sendo de 
suma importância que as mesmas estejam abertas 

à visitação pública, tornando-se espaços 



importantes de educação ambiental e de promoção 
de saúde pública, pois o contato próximo dos 
estudantes e sociedade com exemplares de animais 
desperta o interesse e troca de experiências entre o 

meio acadêmico e a sociedade. Serão desenvolvidos 
cursos envolvendo técnicas de coleta, montagem e 
identificação de insetos e aracnídeos de interesse 
médico-veterinário, tais como escorpiões e aranhas 
de ocorrência na região, além de cursos voltados 
para a identificação de espécies de interesse agrícola 
(fitófagos e predadores), voltados para estudantes 
de graduação, ensino médio e fundamental, agentes 
de saúde e agricultores. Nesse sentido serão 
desenvolvidas atividades de forma multidisciplinar, 
possibilitando aos estudantes e demais participantes 
permear as áreas de meio ambiente, conservação, 

taxonomia e saúde. Nas atividades desenvolvidas na 
curadoria das coleções zoológicas o aluno bolsista 
também vivenciará a rotina e prática laboratorial, 
uso e manutenção de equipamentos em campo e 
laboratório, participação em atividades profissionais 
relacionadas à pesquisa e curadoria de coleções 
científicas e didáticas. 

PJ051-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

VARANDA DAS 
CRIANÇAS: UMA 

POLÍTICA DE 

CUIDADO E 
INCLUSÃO NO 

COMPLEXO 
INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO DE PORTO 
SEGURO/BAHIA 

GABRIELA 
RODELLA DE 

OLIVEIRA 

CSC IHAC-SC Educação Ciências 
Humanas 

01/09/2019 O Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro 
(CIEPS) atua com estudantes do Ensino Médio no 
turno integral diurno e com estudantes do Ensino 

Médio e da modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) no noturno. No contexto noturno, 
muitos pais e mães trazem seus filhos e filhas para 
o colégio. Essas crianças ficam com seus 
responsáveis em sala de aula que, em muitos 
momentos, saem da sala para passear com elas no 
pátio da escola, pois elas se cansam de ficar sem 
atividade direcionada a sua faixa etária. Diante do 
exposto, um grupo de professoras do CIEPS, 
apoiadas por docentes da UFSB que submetem este 
projeto, percebeu a necessidade de elaborar um 

projeto que possa receber essas crianças em espaço 
adequado. O objetivo é retirar essas crianças da sala 
de aula onde seus pais estudam e levá-las a um 
ambiente agradável, com oferta de atividades 
lúdicas, leitura de livros infantis e até um cantinho 
para repouso. Nesse sentido, o presente projeto tem 
como finalidade criar meios para garantir que 
estudantes (pais e mães) que trazem seus filhos e 
filhas para a escola possam criar de forma 
compartilhada, em parceria com o grupo de 
professoras da escola e de docentes e de 
estudantes-monitores da UFSB, dentro do CIEPS, 

um espaço digno e de cuidado para as crianças, 



sujeitos de direitos. Esse projeto terá o apoio da 
direção, da equipe pedagógica, de professores e de 
funcionários do CIEPS, de docentes e estudantes-
monitores da UFSB, bem como de eventuais 

parceiros da comunidade externa. Destaca-se que 
os pais serão os responsáveis por cuidar das 
crianças e do local. Para isso, será proposto um 
rodízio: a cada dia da semana, um pequeno grupo 
de pais e mães tomará conta de todas as crianças, 
por meio de revezamento e também do trabalho de 
parceiros voluntários. Será feita uma campanha de 
doação brinquedos, para a formação de uma 
brinquedoteca, e de livros infantis e histórias em 
quadrinhos, para montar-se o cantinho da leitura. 
Os estudantes-monitores da UFSB ficarão 
encarregados de propor e colocar em prática 

atividades lúdicas e recreativas, contação de 
histórias, jogos etc., que possam contribuir para o 
bem-estar das crianças. 

PJ050-
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COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

UFSB no Ar, a 
Experiência Discente 

JULIANA 
PEREIRA DE 
QUADROS 

CSC CFCAM Comunicaçã
o 

Outra 01/09/2019 O Projeto de Extensão UFSB no Ar, a experiência 
discente faz parte de uma ação em parceria com a 
Rádio Porto Brasil FM 88.7, que abriu um espaço 
para um quadro de mesmo nome: UFSB no Ar, onde 
docentes e discentes da UFSB conversam com o 
locutor sobre o que é desenvolvido pela 
universidade e como tais ações se relacionam com o 

cotidiano da comunidade. O quadro UFSB no Ar vem 
se tornando um meio de difusão científica para os 
portosegurenses, sendo utilizado para veiculação de 
informações científicas e tecnológicas. Neste caso, o 
rádio e sua transmissão via aplicativo e Facebook 
atuam como importantes instrumentos de 
divulgação científica. 

PJ049-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Solo na Escola JAQUELINE 
DALLA ROSA 

CJA IHAC-JA Educação Ciências 
Agrárias 

01/09/2019 Apesar de sua importância para as populações 
urbanas e rurais e ao meio ambiente, muitas vezes 

o “solo” é relegado a uma posição de menor 
importância ou até mesmo ignorado em ações de 
educação ambiental. O Projeto de Extensão Solo na 
Escola da UFSB, pretende popularizar o 
conhecimento científico e tecnológico relacionado à 
ciência do solo, promovendo a conscientização de 
que o solo é um componente dos ambientes naturais 
ou antropizados, com funções específicas de 
extrema importância para a nossa sobrevivência. 
Além disso, visa contribuir para a atualização do 
ensino de ciências, biologia e geografia, e estimular 
a curiosidade e a experimentação de discentes e 

docentes do fundamental do município de Itabuna, 
BA. 



PJ048-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 

14/2019 

SAÚDE AUDITIVA: 
DISSEMINAÇÃO DE 
CONHECIMENTO E 

ACESSO AO 

ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO PARA 

ADOLESCENTES 

CLARA MONICA 
FIGUEREDO DE 

LIMA 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/09/2019 Introdução: cada vez mais cedo os jovens estão 
sendo expostos a níveis de pressão sonora (NPS) 
que podem trazer perdas auditivas irreversíveis, 
como a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). 

Objetivo: disseminar a atenção à saúde auditiva 
atuando na propagação de conhecimento, 
promoção, prevenção, e cuidados 
otorrinolaringológicos e fonoaudiológicos. 
Metodologia: serão promovidas palestras lúdicas e 
interativas em uma escola pública de Ensino Médio 
em Teixeira de Freitas-BA. Posteriormente, será 
realizada uma triagem por meio de anamnese e 
exame físico com foco em saúde auditiva, e os 
estudantes que necessitarem serão encaminhados 
para o atendimento especializado em 
otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Resultados 

Esperados: espera-se promover conhecimento 
sobre a prevenção da perda auditiva, possibilitar 
atendimento otorrinolaringológico e fonoaudiológico 
aos estudantes triados que necessitarem, 
beneficiando a comunidade como um todo. 

PJ047-
2019 
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EDITAL 
14/2019 

RECICLAGEM DE 
ÓLEO RESIDUAL DE 

FRITURAS USADO NA 
FABRICAÇÃO DE 

SABÕES EM ITABUNA 

BAHIA 

NARCISIO 
CABRAL DE 

ARAUJO 

CJA CESA Meio 
Ambiente 

Engenharias 01/09/2019 A destinação final inadequada de óleos residuais de 
frituras pode causar impactos negativos ao meio 
ambiente. Visando desenvolver uma tecnologia a 
baixo custo para dar uma destinação final 
ambientalmente correta aos óleos residuais de 

frituras, diversos estudos tem comprovado que a 
reciclagem do resíduo na produção de sabão é uma 
alternativa bastante viável. Elaborar um manual 
prático com procedimentos do processo de produção 
de sabões ecológico utilizando óleos residuais de 
frituras, e realizar oficinas de capacitação de alunos 
da rede pública de ensino da cidade de Itabuna/BA, 
seus familiares e interessados para utilização do 
manual prático de produção de sabões ecológico a 
partir da reciclagem de óleos residuais de frituras. 
Para que a população contribua com a entrega 

voluntária de óleos residuais de frituras, serão 
realizadas atividades de sensibilização dos alunos e 
servidores dos pontos de coleta, bem como da 
população urbana de Itabuna, BA. Para desenvolver 
procedimentos de fabricação de sabão ecológico 
utilizando-se óleos residuais de frituras, ensaios 
laboratoriais de produção de amostras de sabão 
serão realizados e posteriormente essas amostras 
serão caracterizadas através de análises físico-
químicas. Após aprimorar uma metodologia para 
produção de sabão, um manual prático de produção 
de sabão será confeccionado. Com o manual 

confeccionado, serão realizadas oficinas para 



capacitar o publico alvo que tenham interesse em 
utilizar o manual para produzir sabão ecológico a 
partir de óleos residuais de frituras. Essas oficinas 
serão realizadas no Campus Jorge Amado da 

Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB e no 
Complexo Integrado de Educação de Itabuna – CIEI. 
Os dados obtidos com a execução deste projeto 
serão publicados na forma de artigo científico. 
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EDITAL 
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Projeto UFSB/CJA nas 
escolas públicas 

LYVIA JULIENNE 
SOUSA REGO 

CJA PROSIS Comunicaçã
o 

Outra 01/09/2019 A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 
contribui para o desenvolvimento regional por meio 
de suas ações no âmbito da educação, ao 
disponibilizar aos alunos de ensino médio da região 
outras formas de entrada na universidade para que 
consigam obter uma graduação, por exemplo. 

Contudo, a procura da universidade pelos alunos 
ainda é baixa, dado que a mesma é pouco conhecida 
por ser recém criada e por ter uma arquitetura 
curricular diferente de outras universidades 
brasileiras. Neste contexto, este projeto tem o 
objetivo de aumentar a visibilidade institucional da 
Universidade Federal do Sul da Bahia nas escolas da 
rede pública da área de abrangência e ao entorno do 
campus Jorge Amado. Para isso, atividades de 
extensão universitária, por meio deste projeto, irá 
promover o marketing institucional da UFSB, 
realizando ações nessas escolas, como palestras e 

workshops, criação de stands, distribuição de 
material de divulgação, visitas guiadas das escolas 
no campus CJA, entre outros. A realização dessas 
atividades contribuirá para o desenvolvimento e a 
transformação social dos alunos e da região, ao 
estimular seu ingresso em uma universidade e 
auxiliá-lo na escolha de um curso de graduação ao 
divulgar os existentes na UFSB. Assim, espera-se 
que aumentar a visibilidade e a procura pela USFB, 
assim como sua interação com as escolas. 

PJ045-
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EDITAL 
14/2019 

Projeto KIDS – 
Crianças e Diabetes 

nas escolas 

DENISE 
MACHADO 
MOURAO 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/09/2019 Atualmente, o Diabetes Mellitus (DM) é uma das 
mais graves doenças crônicas não transmissíveis, e 
o tipo 1 (DM1) chega a atingir 1.106.500 crianças e 
adolescentes em todo mundo. No Brasil, acomete 
cerca de 88,3 mil pessoas menores de 20 anos. Além 
disso, cerca de 5 mil novos casos de DM1 são 
diagnosticados anualmente no país. Destaca-se que 
o Diabetes nas escolas é um dos aspectos mais 
complexos do tratamento, uma vez que a falta de 
conhecimento sobre o assunto gera discriminação e 
prejuízo no processo socio-educacional. 

Infelizmente, o bullyning ainda acontece com 
frequência para crianças e adolescentes com 
diabetes no ambiente escolar. Assim, acredita-se 



que a educação em diabetes deve partir de uma 
intensa mobilização social, para que se divulguem 
os sinais e sintomas, bem como outros dados que 
possibilitem a melhor compreensão desta condição, 

a fim de tornar de fato o ambiente escolar seguro e 
parceiro da família no manejo do diabetes (ADJ - 
Diabetes Brasil). O programa “Kids e Diabetes in 
Schools (KiDS)” está inserido numa ação 
internacional, sendo co-planejado e apoiado pela 
Federação Internacional de Diabetes e pela 
Sociedade Internacional de Diabetes Pediátrico e 
Adolescente. Ele visa melhorar a qualidade do apoio 
ao diabetes nas escolas, envolvendo todos os 
seguimentos, a saber profissionais, pais e alunos. O 
presente projeto visa utilizar as ferramentas do 
programa KiDS nas escolas de Teixeira de 

Freitas/BA, a fim de contribuir com uma maior 
segurança e apoio às crianças e adolescentes com 
diabetes nas escolas do município, bem como 
estreitar os laços da parceria escola-família. Trata-
se de um estudo quanti-qualitativo, de 
delineamento descritivo, que envolverá professores 
e estudantes da UFSB, bem como profissionais das 
Secretarias de Saúde (SMS) e Educação de Teixeira 
de Freitas. Ações educativas envolvendo 
estudantes, funcionários e familiares serão 
realizadas nas escolas selecionadas, bem como 
entrevistas. Espera-se com este projeto contribuir 

para que as escolas em Teixeira de Freitas se tornem 
locais seguro e de apoio às crianças e adolescentes 
com DM1, reduzindo as barreiras entre indivíduos 
com diabetes, seus familiares, comunidade e 
profissionais de saúde. Além disso, espera-se 
também contribuir socialmente na disseminação da 
educação em diabetes, para auxiliar na prevenção e 
manejo desta doença tão grave. 

PJ044-
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EDITAL 
14/2019 

Projeto em 

Intensificação de 
Cuidados na Atenção 

Primária à Saúde 
Marcus Vinicius & 
Antonio Lancetti 

(ProIC-APS) 

SILIER ANDRADE 

CARDOSO 
BORGES 

CPF UFSB Saúde Ciências da 

Saúde 

01/09/2019 O Projeto em Intensificação de Cuidados na Atenção 

Primária à Saúde Marcus Vinicius & Antonio Lancetti 
(ProIC-APS) tem por base o fortalecimento das 
práticas de cuidado à saúde mental na Atenção 
Primária, porta de entrada do SUS, no município de 
Teixeira de Freitas/BA. Dos conceitos de Clínica 
Peripatética e Intensificação de Cuidados, 
compreendemos o papel da clínica psicossocial feita 
no espaço onde os sujeitos habitam e a vida pulsa, 
no território, enquanto se transita na comunidade. 
Recursos diversos são articulados, como escuta aos 
familiares, passeios, Atenção Domiciliar, 
Acompanhamento Terapêutico, assessoria para 

acesso aos direitos sociais, com a finalidade última 



de garantir compatibilidade entre a oferta e as 
necessidades, através da intensificação da presença 
supervisionada. Embora o PIC tenha sido 
desenvolvido por Marcus Vinicius como projetos de 

extensão em hospitais psiquiátricos e serviços 
substitutivos, compreendemos que a Intensificação 
de Cuidados se apresenta como “caixa de 
ferramentas” potente a ser implementado também 
no contexto da Saúde da Família, amplificando o 
alcance da Atenção Psicossocial no território, 
aproximando as Equipes de Saúde da Família (EqSF) 
das necessidades de saúde mental, escutando o 
sofrimento psíquico antes de seu agravamento e 
preparando discentes para o manejo vincular e para 
o cuidado aos usuários e suas famílias. Assim, 
objetiva-se desenvolver estratégias de cuidado à 

saúde mental no território da Atenção Primária à 
Saúde (APS), por meio da lógica de Intensificação 
de Cuidados e amparado no horizonte ético-político 
da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, 
garantidas através de práticas de atenção integral e 
clínica psicossocial. O projeto de extensão ProIC-
APS têm como eixo principal, de um lado, a 
aquisição e aprofundamento de conteúdos teóricos, 
e de outro, a construção das competências entre 
estudantes, que se organizarão em duplas ou trios. 
Adota estratégia de supervisão semanal de 
acompanhamento às práticas desenvolvidas pelos 

discentes no campo. As atividades dos módulos 1 e 
2 consistirão em observação, escrita em diário de 
campo e análise das práticas assistenciais na APS, 
bem como identificação dos recursos e 
potencialidades do território. As atividades do 
módulo 3 envolverão o desenvolvimento de práticas 
supervisionadas de Atenção Domiciliar, 
Acompanhamento Terapêutico (AT) e suporte às 
necessidades individuais (acompanhamento em 
consultas, passeios, apoio aos familiares, apoio no 
encaminhamento à documentações e benefícios 

socioassistenciais, etc). A atividade do módulo 4 
consistirá em publicização coletiva das experiências 
de extensão, com prioridade a socialização dos 
resultados em uma escola pública no território de 
abrangência onde foram desenvolvidas as práticas 
de cuidado pelas extensionistas. Espera-se, com o 
projeto, fomentar a articulação entre Universidade e 
serviços públicos de saúde, contribuindo para o 
fortalecimento do SUS através de sua porta de 
entrada e das práticas de escuta e cuidado ao 
sofrimento psíquico no território da APS e da escola, 



onde a vida pulsa e acontece. De outro lado, busca-
se ampliar os espaços formativos de estudantes do 
campo da saúde e das humanidades, estimulando a 
autonomia, a ética e a inventividade, por meio da 

oferta de campo de desenvolvimento de saber-fazer 
práticas ampliadas de saúde mental e atenção 
psicossocial. 
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EDITAL 
14/2019 

Prevenção de doenças 
reumatológicas – 
nível de atividade 

física e qualidade de 
vida 

LAILA CHEIBUB 
COSTA 

RODRIGUES 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/09/2019 A promoção de saúde deve integrar um amplo 
conjunto de atividades e projetos educacionais e 
interprofissionais, para chegar ao público estudantil, 
e assim, garantir a prevenção de patologias com a 
melhora na qualidade de vida, principalmente para 
as doenças da área da reumatologia. Objetiva-se a 
realização de ações de promoção de saúde, nível de 

atividade física e qualidade de vida na prevenção de 
doenças reumatológicas. Dessa forma, o projeto de 
extensão “Prevenção de doenças reumatológicas – 
nível de atividade física e qualidade de vida” 
executará palestras sobre as principais doenças 
reumatológicas e como podem ser prevenidas com 
nível de atividade física e qualidade de vida 
suficiente. Além disso, será aplicado o questionário 
do International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ), para verificar o sedentarismo, e fazer a 
medição corpórea dos estudantes para que eles 
tenham conhecimento do próprio estado de saúde. 

Espera-se que os estudantes do Ensino Fundamental 
II, da Escola Municipal Igualdade e Justiça, 
adquiram conhecimento sobre doenças como 
osteoartrose, artrite reumatoide, fibromialgia e 
síndrome do túnel do carpo. Através disso, poderão 
associar a aprendizagem com os cuidados com a 
própria saúde, ao receberem os dados sobre os seus 
níveis de atividade física, sedentarismo e o IMC. 
Graças a isso, conclui-se que haverá o 
empoderamento dos estudantes quanto a suas 
atitudes diante dos determinantes que influenciam 

na qualidade de vida e saúde. 

PJ042-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

PRÁTICAS 
COLABORATIVAS DE 

ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE 
INGLÊS NA ESCOLA 

PÚBLICA 

ELISEU ALVES 
DA SILVA 

CPF UFSB Educação Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/09/2019 O presente projeto visa contribuir para a formação 
dos estudantes da Licenciatura Interdisciplinar em 
Linguagens por meio da promoção de práticas de 
intervenção colaborativa de ensino de inglês na 
escola pública. Teoricamente, a proposta está 
embasada em um arcabouço triangular que engloba 
a Análise Crítica de Gênero (MEURER, 2002; 
BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2005/2006), a 
Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 

2012) e a Argumentação (VAN EEMEREN; 
GROOTENDORST, 2004). O desenho metodológico 
apropria-se da proposta do Ciclo Australiano 



(MARTIN, 1990) para o trabalho com 
gêneros/eventos discursivos/textuais 
(modelamento, desconstrução, construção conjunta 
e construção individual) em que, primeiramente 

serão realizadas leituras e discussões acerca das 
teorias que sustentam o projeto, na sequência os 
participantes da universidade e da escola realizam 
encontros de reconhecimento e negociação 
colaborativa das ações e dinâmicas a serem 
desenvolvidas e, por fim, com base nas negociações 
e acordos, os participantes se envolvem em práticas 
coletivas de produção de conhecimento mediadas 
pela linguagem. Como resultados, buscamos 
viabilizar espaços dialéticos e dialógicos entre a 
universidade e a escola que contribuam para a 
formação dos futuros profissionais de linguagem do 

curso de LIL da UFSB, para a construção da 
cidadania dos envolvidos e para a melhoria da 
qualidade do ensino/aprendizagem de línguas na 
universidade e na escola. 

PJ041-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Educação em 
Direitos: universidade 

e(m) comunidade 

CAROLINA 
BESSA FERREIRA 

DE OLIVEIRA 

CSC IHAC-SC Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

01/09/2019 O projeto de extensão “Educação em Direitos: 
universidade e(m) comunidade” trata-se de um 
conjunto de ações educativas de extensão pautadas 
na necessária interface universidade pública e 
comunidade - com foco na relação educação 
superior e educação básica. A proposta é que sejam 

realizadas rodas de conversas, mediadas, que 
pautem temas voltados à educação em direitos em 
perspectiva emancipatória, isto é, compreendendo e 
situando os direitos historicamente conquistados e 
as práticas relacionadas ao direito como instrumento 
de acesso à justiça, a direitos sociais e à dignidade 
humana. O público-alvo são estudantes do Ensino 
Médio e Anos finais do Ensino Fundamental, bem 
como professores, do Centro Integrado de Educação 
de Porto Seguro (CIEPS), cuja parceria preexistente 
é um fator facilitador de abertura institucional - já 

indicado para o presente projeto pela coordenação. 
A proposta está amparada em documentos 
normativos e Diretrizes Nacionais (BRASIL, 2012) 
atinentes ao eixo extensionista da Universidade, e 
sua indissociabilidade com o ensino e pesquisa, às 
finalidades da Educação Superior preconizadas na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996) e ao papel universitário na 
promoção da Educação em Direitos Humanos. 
Metodologicamente, o projeto apoia-se na ideia de 
círculos de cultura de Paulo Freire (1967), cuja 
tematização, com palavras geradoras, 

problematização e sistematização, geram um 



ambiente dialógico propício às relações 
horizontalizadas e aos processos formativos e 
avaliativos processuais. 

PJ040-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

OFICINAS 
CARTOZINEIRAS: 

FANZINES 
CARTONEROS PARA 

REFLEXÃO E 
RESSIGNIFICAÇÃO 
SOBRE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E 
CONSUMO 

CONSCIENTE (Projeto 
CartoZines) 

DANIELLE 
BARROS SILVA 

FORTUNA 

CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Outra 01/09/2019 O presente projeto de extensão tem como proposta 
mesclar a liberdade experimental dos fanzines e o 
ideário da reutilização sustentável da cartoneria 
propondo CartoZines, em que o próprio processo 
criativo seja um espaço de processos reflexivos, 
contextualizados à realidade e à problemática 
ambiental (dos resíduos sólidos, do consumo 
consciente), - presentes como foco dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, 
proposta pela ONU, - articulando a ciência e a arte 
(arte plástica, literária, quadrinística, poética, 

étnica, entre outras expressões criativas) de forma 
poética e cidadã. As oficinas cartozineiras, 
constituem ainda, uma possibilidade de desenvolver 
uma via em que a aprendizagem e a troca de 
conhecimentos entre os participantes das oficinas 
sejam mediadas através da experiência, sendo uma 
proposta de metodologia ativa. Estas ações se 
aproximam das reflexões de Paulo Freire (1987) em 
relação a dimensão dialógica da construção do 
conhecimento e de seu sujeito. 

PJ039-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Monitoria: uma 
possibilidade de 

transformação no 
ensino-aprendizagem 

no ensino 
fundamental e médio 

KHETRIN SILVA 
MACIEL 

CJA UFSB Educação Ciências 
Agrárias 

01/09/2019 Monitoria é uma modalidade disponibilizada pela 
instituição de ensino que visa uma maior 
aprendizagem e formação integrada do aluno nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. O projeto 
de monitoria na área de matemática e química será 
desenvolvido entre 01 de Agosto de 2019 a 31 de 
Março de 2020, com carga horária de 20 horas 
semanais, realizada no Colégio Estadual de Itabuna, 
para o nono ano do ensino fundamental e terceiro 
ano do ensino médio. A monitoria contribuiu para o 
processo de ensino-aprendizagem, proporcionando 

maior aprendizagem e interação dos estudantes da 
graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia 
(UFSB) com os alunos do colégio, além dos contatos 
com os docentes da Universidade e professores do 
colégio. Espera-se que a monitoria mostra-se eficaz 
como uma nova forma de organização da sala de 
aula, bem como possibilitar uma nova forma de 
engajamento para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos e ao monitor, um 
crescimento na formação pessoal e profissional. 

PJ038-
2019 

 
COM 

BOLSA 

"MOMENTO SAÚDE" PAULA PEIXOTO 
MESSIAS 
BARRETO 

CSC IHAC-SC Saúde Ciências da 
Saúde 

01/09/2019 O Projeto de Extensão: “MOMENTO SAÚDE” está 
voltado para o adolescente estudante, corresponde 
à área temática da saúde e dialoga com o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU), número 3, que trata de 



 
EDITAL 
14/2019 

assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, em todas as idades. Seu objetivo 
geral é colaborar para o processo de prevenção de 
doenças crônicas, promoção da saúde mental e 

bem-estar de estudantes no ambiente escolar. As 
atividades de educação em saúde do projeto serão 
planejadas, desenvolvidas e avaliadas pela equipe 
executora e ocorrerão semanalmente no horário do 
intervalo das aulas, seguindo preferencialmente a 
metodologia das rodas de conversa e dinâmicas de 
grupo apropriadas ao público adolescente. O projeto 
será desenvolvido no Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia (IFBA), campus Porto Seguro. 
A equipe executora será formada por estudantes do 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BI-Saúde), 
bolsistas e voluntários, o coordenador que é docente 

da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e 
um servidor do IFBA. O público-alvo são os 
estudantes do ensino médio do IFBA. O projeto terá 
início em 1º de agosto de 2019 e se estenderá até o 
dia 31 de março de 2020. Acredita-se que o projeto 
poderá criar espaços de diálogos promotores de 
saúde entre a universidade e a comunidade escolar, 
além de estimular práticas saudáveis, autocuidado e 
a promoção da saúde mental dos estudantes do 
ensino médio. Palavras-chave: Estudantes; 
Adolescente; Autocuidado; Prevenção; Promoção da 
saúde na escola. 

PJ037-
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COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Laboratório 
Morfofuncional: 

Labmorfo 

GRASIELY 
FACCIN BORGES 

CJA IHAC-JA Educação Ciências 
Biológicas 

01/09/2019 O objetivo do projeto “Laboratório Morfofuncional 
(LABMORFO) é divulgar e popularizar as ciências 
morfofisiológicas para os estudantes do ensino 
médio de Itabuna e Teixeira de Freitas e também 
estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. 
O projeto foi implantado em abril de 2016, vinte e 
quatro estudantes já contribuíram com propostas e 
ações. A relevância social do projeto está em 
contribuir com a democratização ao acesso a 

informação tanto para os acadêmicos da UFSB 
quanto para a comunidade virtual externa, 
possibilitando mesmo a distância, ter acesso ao 
conteúdo e dessa forma viabilizar seu estudo, esse 
fato amplia o número de pessoas a usufruir das 
ferramentas criadas. O projeto contempla um 
trabalho educativo, por meio da criação de 
instrumentos pedagógicos como conteúdo, 
interação e atividades, aspectos técnicos como 
tempo de resposta e qualidade da interface que 
serão utilizados para interação com o participante. 
Atualmente o projeto conta com um site interativo 

com mapas conceituais e vídeos, aula show para o 



ensino médio e também Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia e também a atividade “Cinquenta 
minutos com o Labmorfo”. A ação será realizada em 
4 etapas: 1) Planejamento, onde serão realizadas 

reuniões semanais com os alunos participantes da 
ação de extensão, que trabalharão junto com a 
coordenadora no planejamento e preparação das 
ações do projeto. 2) Desenvolvimento, nessa fase os 
discentes trabalharão no piloto e teste antes da 
execução. 3)Execução-Acompanhamento, nessa 
etapa ocorrerá a divulgação e a implantação das 
ferramentas virtuais de aprendizagem, será também 
verificada a interação e a utilização do ambiente, 
além da aula show e "50 minutos com o Labmofo" 
4) Avaliação, ocorrerá ao fim do projeto com uma 
reunião da equipe e redação do documento final, a 

fim de publicar e divulgar a ação desenvolvida. 

PJ036-
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EDITAL 
14/2019 

Imagina!: Circuito 
Permanente de 

Audiovisual 

CRISTIANE DA 
SILVEIRA LIMA 

CSC CFA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/09/2019 Em atividade desde abril de 2018, o Imagina! 
Circuito Permanente de Audiovisual tem como 
objetivo promover os circuitos alternativos de 
exibição audiovisual e contribuir para a formação de 
público na região do Extremo Sul da Bahia, 
particularmente na cidade de Porto Seguro. Por 
meio da realização de sessões de cinema seguidas 
de debates, festivais e mostras temáticas, sessões 
especiais com projeção e experimentação sonora ao 

vivo, além de workshops e minicursos de 
capacitação ou atualização com foco na dimensão 
prática, o Imagina! busca estimular a renovação e a 
dinamização da vida cultural e artística na cidade, 
aliando fruição estética, pensamento crítico e 
democratização do acesso à produção audiovisual. 

PJ035-
2019 

 
COM 
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EDITAL 
14/2019 

I Festival de 
Escrevivências da 

UFSB 

EDER 
RODRIGUES DA 

SILVA 

CSC CFA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/09/2019 O projeto de extensão I FESTIVAL DE 
ESCREVIVÊNCIAS DA UFSB consiste em promover 
um espaço voltado para a experimentação, a leitura 

e a prática da escrita em seus variados gêneros. O 
projeto prevê a realização do I Festival de 
Escrevivências da UFSB que abrangerá 4 categorias 
(poesia, prosa, dramaturgia e vídeo-poema), com 
inscrições aberta a todos(as) os(as) alunos(as) 
matriculados(as) nos três campus da UFSB e uma 
categoria especial aos alunos(as) dos CUNIs. Todos 
os trabalhos escritos serão avaliados por uma 
comissão avaliadora e os trabalhos que se 
destacarem serão conhecidos ao final do certame 
em um evento que celebrará a arte da escrita e o 
seu impacto no âmbito da construção do sujeito e 

de suas subjetividades. O projeto está vinculado ao 
Centro de Formação em Artes e pretende oferecer 
subsídios técnicos e artísticos para o 



desenvolvimento e aprofundamento da trajetória 
acadêmica do corpo discente junto ao estímulo da 
escrita, diagnosticada como um desafio no percurso 
acadêmico e capaz de se articular enquanto 

instância geradora de fontes, poéticas e processos. 

PJ034-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

HORTA 
AGROECOLÓGICA NA 
ESCOLA PÚBLICA DE 

ILHÉUS-BA 

RAFAEL 
HENRIQUE DE 

FREITAS 
NORONHA 

CJA UFSB Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

01/09/2019 Há uma necessidade da Educação Agrícola e 
Ambiental estar presente no aprendizado de todos 
os estudantes, com destaque na importância da 
produção sustentável por meio conservação e 
utilização racional dos recursos ambientais 
proporcionando maior qualidade de vida, além dos 
aspectos socioeconômicos e culturais, monitorando 
a preocupação com a redução da utilização de 
produtos químicos na agricultura, despertando a 

responsabilidade e o cuidado do meio ambiente. 
Desse modo, o projeto tem a proposta de construir 
uma horta agroecológica em uma escola pública 
(Escola Municipal Nossa Senhora das Vitórias), além 
de outras atividades como compostagem, 
transplantio de hortaliças, enriquecendo o 
conhecimento e desenvolvendo as habilidades sobre 
a interação entre esses elementos produtivos de 
forma sustentável. A escola escolhida para a 
implantação da horta agroecológica apresentam 
alunos em situação de vulnerabilidade social, ambas 
atendendo vários bairros localizados na área de 

periferia do Município de Ilhéus, caracterizados por 
apresentar os menores índices de aprendizagem, 
além de necessitarem do transporte escolar e sendo 
beneficiários do Bolsa Família e outros auxílios 
governamentais. Ainda, a diretora contribuiu com 
informações relevantes sobre os alunos destacando 
que os alunos estão inseridos em várias áreas de 
risco social, tais como criminalidade, prostituição, 
abandono, trabalho infantil, drogas entre outros 
processos de exclusão social. A horta agroecológica 
proporcionará uma interdisciplinaridade e 

integração de saberes no ambiente escolar, com o 
objetivo de oferecer a possibilidade de inclusão dos 
alunos em situação de vulnerabilidade social 
capacitando os alunos quanto aos conceitos de 
agroecologia, sustentabilidade, qualidade de vida a 
partir de uma alimentação diversificada e de 
alimentos de qualidade e alto teor nutricional, 
estimulando o interesse e a valorização pelo tema 
agrícola e ambiental e sua relação com a sociedade. 
O bolsista e os alunos voluntários da UFSB também 
integram um grupo de alunos com baixa situação 
socioeconômica e estudam em uma Universidade 

que propicia diversas formas de inclusão como do 



Programa de Cotas (racial, escola pública e/ou 
renda) e interação com a comunidade local e 
regional do Sul da Bahia, destacando a importância 
do projeto junto ao Edital 14/2019 por meio de uma 

Bolsa de Extensão. 

PJ033-
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EDITAL 
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Fitoprodutos na 
valoração econômica 

da Cabruca 

JANNAINA 
VELASQUES DA 
COSTA PINTO 

CJA CFCAf Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

01/09/2019 Este trabalho tem como principal objetivo a 
realização de oficinas de capacitação para a 
manipulação de plantas medicinais e produção de 
fitoprodutos junto aos assentamentos da região Sul 
da Bahia que compõem o Arranjo Ecoprodutivo Local 
do Polo Aroeirinha e onde as atividades envolvendo 
os recursos naturais da cabruca sejam 
predominantes. Os AEPL integram o Programa Rotas 
da Biodiversidade do Ministério do Desenvolvimento 

Regional e visam a estruturação da cadeia produtiva 
de plantas medicinais por comunidades locais, 
direcionando as prospecções de compostos ativos 
para a formulação de fitomedicamentos e 
fitocosméticos. A UFSB integra o Comitê Gestor do 
Polo Aroeirinha, auxiliando na captação de recursos, 
execução e capacitação dos autores envolvidos. 
Nesse sentido, as ações compreendidas nesta 
proposta prevêm o envolvimento da comunidade 
acadêmica em práticas direcionadas aos agricultores 
familiares da região, àuxiliando na valoração dos 
recursos naturais da Cabruca e na diversificação de 

atividades econômicas no campo. 

PJ032-
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EDITAL 
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Educação para 
mudanças climáticas 

em escolas de 
Teixeira de Freitas: 
cuidar de florestas, 
resíduos e água em 

um contexto de 
Agenda2030. 

GUINEVERRE 
ALVAREZ 

MACHADO DE 
MELO GOMES 

CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Outra 01/09/2019 Este projeto de extensão de educação para 
mudanças climáticas nas escolas de Teixeira de 
Freitas busca apresentar a docentes e discentes, de 
forma lúdica e científica, questões referentes à (i) 
resíduos sólidos, (ii) florestas e (iii) água tendo 
como pano de fundo as mudanças climáticas globais 
e as possibilidade de mitigação e adaptação ao 
aquecimento global. Neste sentido é que se busca 

veicular estas informações através da inserção dos 
estudos do Grupo de Pesquisa RG Clima em escolas 
públicas e privadas de Teixeira de Freitas, assim 
contribuindo para a melhor implementação sinérgica 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS): 4 (educação de qualidade), 6 (água limpa e 
saneamento), 11 (cidades e comunidades 
sustentáveis), 12 (consumo e produção 
sustentáveis), 13 (mudança global do clima), 15 
(vida sobre a terra) e 16 (paz, justiça e instituições 
eficazes). Como metodologia serão realizadas 
visitas a escolas e colégios do ensino fundamental II 

e ensino médio, das redes pública e privada do 
município, para apresentações conduzidas pelos 
estudantes de graduação do Grupo de Pesquisa RG 



Clima. Serão recursos metodológicos: exposição 
dialogada com utilização de slides e dinâmicas de 
aprendizagem ativa (como fishbowl, roda de 
diálogo, climate games, etc.). Será aplicado aos 

participantes um questionário para obter uma 
métrica do impacto desta ação de extensão e tentar 
capturar se houve mudança de 
percepção/conscientização sobre a problemática das 
mudanças climáticas e o tema de interface abordado 
(florestas, resíduos ou água). Posteriormente os 
dados serão tabulados, analisados e publicados, 
havendo compartilhamento com as instituições 
visitadas. Este projeto de extensão está vinculado 
aos projetos de pesquisa: (i) Agenda 2030 e 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ação 
contra a mudança global do clima na mata atlântica 

do extremo sul da Bahia. Coord. Profa. Guineverre 
Alvarez. Aprovado pela Congregação IHAC CPF em 
dezembro de 2018. Período de execução: 2019.1 a 
2020.1 (renováveis); e (ii) Serviços ecossistêmicos 
florestais e metas brasileiras de enfrentamento das 
mudanças climáticas na mata atlântica do extremo 
sul da Bahia. Coord. Prof. Frederico Monteiro Neves. 
Aprovado pela Congregação IHAC CPF em dezembro 
de 2018. Período de execução: 2019.1 a 2020.1 
(renováveis). 
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Educação e 
Sustentabilidade em 
uma Escola estadual 
de Teixeira de Freitas 

- Bahia a partir de 
ações educativas 

LIZIANE 
MARTINS 

CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Ciências 
Humanas 

01/09/2019 Este projeto envolve atividades extensionistas 
utilizando Metodologias Ativas em uma escola 
estadual de Teixeira de Freitas - Ba, de modo a 
investigar como a ação pedagógica associada a 
construção participativa de materiais didáticos, 
através destas metodologias, potencializam a 
aprendizagem dos estudantes, além de viabilizar o 
desenvolvimento de uma escola sustentável e 
reflexiva, a partir da formação de agentes virtuosos 
que realizam práticas ampliadas de educação 
ambiental. Além disso, visa realizar ações 

pedagógicas afim de contribuir para fomentar a 
formação de profissionais e cidadãos críticos quanto 
aos modelos ambientais. A partir desse estudo e 
ações mitigatórias para o desenvolvimento 
sustentável da escola, os estudantes serão os atores 
e autores destas práticas, de modo a potencializar 
uma visão globalizante sobre a saúde, meio 
ambiente e suas especificidades. Esperamos 
contribuir, assim, com o entendimento sobre a 
importância de considerarmos o uso de 
Metodologias Ativas nos processos de ensino, bem 
como reconhecer o valor da relação entre o 

desenvolvimento integral dos estudantes e práticas 



que visam explorar suas diferentes habilidades, no 
sentido de promover mudanças comportamentais e 
modos de atuação consciente e justificada na 
sociedade. 

PJ030-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE COM ÊNFASE 
NAS PARASITOSES 

SEBASTIAO 
RODRIGO 
FERREIRA 

CPF CFS Saúde Ciências 
Biológicas 

01/09/2019 As parasitoses são consideradas um problema de 
saúde pública no Brasil e, habitualmente, estão 
associadas ao baixo nível socioeconômico da 
população. As crianças de idade pré-escolares e 
escolares constituem uma parcela da população 
biologicamente vulnerável à aquisição de 
parasitoses, devido, sobretudo, a imaturidade do 
sistema imune e aos hábitos de higiene 
inadequados. Desse modo, tem-se a educação em 
saúde como uma estratégia na promoção da saúde 

e na prevenção da disseminação das parasitoses. 
Nesse contexto, são necessárias ações combinadas 
de terapêutica, saneamento e conscientização 
sanitária para que se obtenha efetivo controle 
dessas enfermidades. O presente projeto será 
realizado na ESF do bairro Ulisses Guimarães, na 
cidade de Teixeira de Freitas, estado da Bahia onde, 
em suma, indivíduos vivem em condições propensas 
à aquisição de parasitoses. Serão desenvolvidas 
atividades de treinamento, capacitação e 
atualização dos profissionais de saúde atuantes na 
comunidade e atividades educativas nas escolas e 

na Estratégia de Saúde da Família sobre a temática 
problematizada no projeto. Espera-se com esse 
projeto a redução nos índices de frequência de 
parasitoses na comunidade e que a população passe 
a atuar como principal responsável na redução 
desses números juntamente com a equipe 
multidisciplinar da Estratégia de Saúde da Família. 

PJ029-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL COMO 

FERRAMENTA PARA 
REDUÇÃO DO RISCO 
DE INUNDAÇÃO EM 

ITABUNA-BA. 

NAIARA DE LIMA 
SILVA 

CJA CFTCI Meio 
Ambiente 

Engenharias 01/09/2019 A expansão urbana desordenada vem promovendo 
profundas alterações no ambiente e colocando a 

população em risco, devido a ocupação de áreas 
inadequadas. Os desastres naturais, recorrentes 
nestas áreas, tem o potencial de causar impactos 
socioambientais e econômicos negativos, incluindo 
a perda de vidas humanas. No município de Itabuna-
BA o crescimento populacional e a falta de 
planejamento urbano fizeram com que as margens 
do rio Cachoeira fossem ocupadas, e o perfil 
climatológico e geomorfológico do local 
contribuíssem para os fenômenos de inundação. A 
cidade possui um vasto histórico de ocorrências 
desses eventos, oportunidades em que muitas 

famílias ficaram desabrigadas e outras em situação 
de risco. Desta forma, faz-se necessário investir na 
prevenção e na preparação da comunidade para 



lidar com estas situações, utilizando a educação 
ambiental como ferramenta. As vantagens da 
participação pública nas atividades de planejamento 
têm sido intensamente defendidas. Entretanto, só 

pode haver participação efetiva da população, se a 
mesma estiver devidamente informada. Neste 
sentido, o presente projeto objetiva contribuir para 
criação de uma cultura de percepção de risco de 
inundações, entre alunos da rede pública de ensino 
de Itabuna-Ba, e assim construir sociedades mais 
sustentáveis e resilientes. O projeto será 
desenvolvido em quatro etapas sendo estas: a) 
escolha das escolas públicas, utilizando como 
critério a inserção das mesmas em áreas de risco; 
b) aplicação de questionário para análise da 
percepção de risco dos estudantes; c) 

desenvolvimento de atividades de ensino-
aprendizagem sobre gestão de riscos ambientais e, 
d) realização de oficina para construção de 
maquetes representativas da bacia hidrográfica que 
abrange o município. Com este projeto espera-se 
que um processo reflexivo individual e coletivo sobre 
gestão de risco de desastres seja desenvolvido entre 
os alunos, formando cidadãos críticos, conscientes e 
preparados para lutar pelos interesses da sociedade 
civil. 

PJ028-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Descobrindo as 
Ciências: Oficinas 

para o Ensino 
Fundamental e Médio 

na Costa do 
Descobrimento 

SILVIO TAROU 
SASAKI 

CSC UFSB Meio 
Ambiente 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

01/09/2019 As Ciências ocupam papel fundamental no 
desenvolvimento de um país. Muitos são os 
indicadores socioeconômicos que demonstram a 
necessidade de melhoria do programa de ensino de 
ciências nas escolas públicas. É de suma importância 
que a Universidade possa contribuir com execução 
de metodologias experimentais nos diversos campos 
das ciências visando atender a demanda da faixa 
etária do ensino fundamental e médio. A proposta 
do projeto de extensão intitulado “Descobrindo as 
Ciências: Oficinas para o Ensino Fundamental e 

Médio na Costa do Descobrimento”, constituído por 
alunos da graduação do Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciências, visa contribuir no ensino de ciências, 
através da aplicação de oficinas experimentais de 
química, física, biologia para alunos dos ensinos 
fundamental e médio de escolas públicas de Porto 
Seguro, Bahia. Palavras-chave: ensino de ciências, 
oficinas, ensino fundamental, ensino médio. 

PJ027-
2019 

 
COM 

BOLSA 

Como usar o Direito? LIDYANE MARIA 
FERREIRA DE 

SOUZA 

CSC CFCHS Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

01/09/2019 Integrando o grupo de pesquisa 'Pluralismos 
jurídicos e usos emancipatórios do direito' (código 

112), este projeto de extensão busca articular 
pesquisas e discussões sobre um direito insurgente 
e contra-hegemônico e inspirar e dar ímpeto a 



 
EDITAL 
14/2019 

formas alternativas de desenvolvimento, produção 
do direito e participação democrática. A proposta do 
grupo de pesquisa possui uma marca de origem 
extensionista, uma vez que o campo de estudos 

críticos aqui proposto surge e se afirma a partir de 
práticas sociais insurgentes e nesse sentido 
pressupõe uma articulação com sujeitos coletivos de 
direito que se encontram no seio dos mais diversos 
estratos sociais. Este projeto de extensão foi 
elaborado a partir do encontro com lideranças 
comunitárias do bairro Vila Valdete, em Porto 
Seguro, que indicaram a necessidade de ações de 
ensino sobre direitos humanos, na escola municipal 
Valdívio Costa. 

PJ026-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Cartografia escolar: 
construção de um 
novo olhar para os 

riscos de 
deslizamentos 

BRUNA NAIANE 
ALEXANDRINO 

SANTOS 

CJA CFTCI Meio 
Ambiente 

Engenharias 01/09/2019 A intervenção sistemática na gestão de riscos, com 
o incentivo da participação da população nas 
medidas de prevenção, resposta e recuperação de 
áreas sujeitas a riscos associados a deslizamentos é 
uma das ações necessárias para redução dos danos 
e desastres. A cidade de Itabuna apresenta em seu 
relevo muitas encostas, que têm suas 
suscetibilidades a deslizamentos potencializadas 
pelo processo de ocupação. Este projeto de 
extensão visa contribuir para a popularização do 
tema, inserindo-o em escola pública que é um 
espaço popular de difusão científica, com o objetivo 

de estimular o diálogo e a reflexão na construção de 
conhecimentos sobre o tema de Redução de Risco 
de Desastres associados a movimentos de terra, por 
meio da mobilização de alunos e docentes da UFSB, 
juntamente com a comunidade escolar, localizada 
em área de risco, na concepção, planejamento e 
elaboração de cartas de risco e um plano de ações. 
Estes instrumentos pedagógicos servirão para 
indicar as áreas de maior preocupação e os possíveis 
métodos de prevenção e mitigação destes 
desastres, além de ações emergenciais. Desta 

forma, a UFSB estará contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida de grupos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade sócio econômica 
ambiental. 

PJ025-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Carolina Maria de 
Jesus: Uma Leitura 
Crítica sobre a Vida 

Favelada 

MARCIO 
AUGUSTO 

VICENTE DE 
CARVALHO 

CJA IHAC-JA Cultura e 
Arte 

Ciências 
Humanas 

01/09/2019 O projeto visa apresentar a UFSB à educação básica, 
um descortinar da universidade para a sua 
comunidade, apoiando-a com projetos, leituras e 
trocas culturais. Assim, permite aos participantes 
conhecer a proposta pedagógica da UFSB, 
ampliando os seus conhecimentos com a prática de 

leituras críticas e, principalmente, a socialização de 
conhecimentos e a visita a um espaço novo que 
promete descobertas e aprendizados. CAROLINA 



MARIA DE JESUS: UMA LEITURA CRÍTICA SOBRE A 
VIDA FAVELADA é o primeiro encontro que a 
universidade propõe com a educação básica para 
atender a essa comunidade nas suas reflexões e nas 

suas pesquisas. Nesse primeiro momento, o 
encontro favorece reflexões sobre as questões 
relacionadas, prioritariamente, às relações de poder 
de quem se encontra à margem, numa vida 
favelada. 

PJ024-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Asas Livres ELFANY REIS DO 
NASCIMENTO 

LOPES 

CSC CFCAM Meio 
Ambiente 

Outra 01/09/2019 O Parque Nacional do Alto Cariri constitui-se de uma 
unidade de conservação integral criada em 2010, 
com o objetivo de proteger uma espécie em 
extinção, o muriqui do norte, além de riqueza de 
recursos hídricos, fauna e flora. Contudo, o Parque 

possui deficiências nos mecanismos de 
operacionalização e os constantes conflitos de uso 
dos recursos naturais pela população, carecendo de 
informações técnicas ambientais para a gestão de 
sua área. O projeto objetiva visa promover a 
sensibilização de estudantes da educação básica do 
ensino fundamental II, residentes no entorno e 
interior do Parque Nacional do Alto Cariri, no 
município de Guaratinga, quanto à proteção da visa 
terrestre, com ênfase nas espécies de aves e seu 
valor ambiental, conforme aponta os objetivos de 
desenvolvimento sustentável. O foco das ações 

serão estudantes da educação básica do ensino 
fundamental II da Escola Municipal Jovina Pereira do 
povoado de Monte Alegre, localizado no entorno do 
Parque Nacional do Alto Cariri, no município de 
Guaratinga - Bahia. Serão trabalhados com 
estudantes da educação básica do ensino 
fundamental II da Escola Municipal Jovina Pereira do 
povoado de Monte Alegre, por meio de palestras e 
oficinas, visita ao Parque Nacional do Alto Cariri para 
a observação, registro e identificação das espécies 
de aves, além de plantio de árvores nativas. Será 

realizada a Exposição "Asas Livres" com os registros 
e identificação das aves durante a visita no Parque, 
na escola trabalhada e na praça do povoado para a 
comunidade local. Por fim, será realizado o 
levantamento da percepção ambiental com os 
visitantes da exposição, a partir de entrevista semi-
estruturada e estatística multivariada. Espera-se 
que os estudantes adquiram uma percepção sobre a 
existência e a importância das aves, a rejeição da 
pratica do aprisionamento das espécies e a 
identificação da percepção ambiental da 
comunidade. 



PJ023-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 

14/2019 

ANÁLISES 
MACROSCÓPICAS E 
MICROSCÓPICAS 
ASSOCIADAS A 

TÉCNICAS DE 
GEOPROCESSAMENTO 
UTILIZADAS, COMO 
FERRAMENTAS DE 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO 

CANAL FLUVIAL DO 
RIO CACHOEIRA - 
ITABUNA (BAHIA) 

VINICIUS DE 
AMORIM SILVA 

CJA UFSB Educação Ciências 
Humanas 

01/09/2019 Esse estudo propõe uma prática de educação 
ambiental, a ser desenvolvida por alunos do 1° Ano 
do Ensino médio do Complexo Integrado de 
Educação (CIE) do município de Itabuna Bahia, que 

objetiva conhecer a organização do espaço 
geográfico, a dinâmica dos recursos hídricos na 
natureza e suas relações com a sociedade hodierna. 
Identificando e aferindo as ações antropogênicas e 
seus efeitos no canal fluvial urbano do rio Cachoeira 
no município de Itabuna. Serão realizadas análises 
macroscópicas e microscópicas associadas a 
técnicas de geoprocessamento na área de estudo. 
Espera-se com o resultado, um processo de 
sensibilização e conscientização da comunidade 
escolar e adjacente, sobre os problemas ambientais 
e seus efeitos refletidos na escassez de água potável 

e a disponibilidade da mesma para os 
assentamentos humanos itabunenses. Palavras -
chave: Sensoriamento Remoto; Protocolos de 
Avaliação Rápidas de Rios (PARs); Relação 
Sociedade x Natureza. 

PJ022-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

A inclusão pela 
redação 

GILSON VIEIRA 
MONTEIRO 

CPF UFSB Educação Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/09/2019 A redação, atualmente, é de suma importância nos 
concursos públicos, inclusive, para ingresso nas 
universidades. No Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), em alguns casos, a redação tem mais peso 
que os demais componentes para a definição da 

vaga. É dever da universidade brasileira, conforme 
preceitua a Política Nacional de Extensão (PNE), a 
"interac&#807;a&#771;o dialógica; 
interdisciplinaridade e interprofissionalidade; 
indissociabilidade ensino – pesquisa – 
extensa&#771;o; impacto na 
formac&#807;a&#771;o do estudante e; impacto e 
transformac&#807;a&#771;o social". O Projeto "A 
inclusão pela redação", portanto, tem o objetivo de 
ofertar turmas do curso de redação "Oba, aprendi a 
escrever": a inclusão pela redação" aos estudantes 

do Ensino Médio da cidade de Teixeira de Freitas, 
nas escolas com as quais a Universidade Federal do 
Sul da Bahia (UFSB) já possui convênio, quais 
sejam: Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa e 
Colégio Estadual Professor Rômulo Galvão 
(CEPROG). 

PJ021-
2019 

 
COM 

BOLSA 

 

A escola vai ao 
cinema: formação de 
professorxs e alunxs 

em gênero e 

diversidade sexual. 

REBECA 
VALADAO 

BUSSINGER 

CPF CFS Educação Ciências 
Humanas 

01/09/2019 O projeto "a escola vai ao cinema" caracteriza-se 
pela utilização da linguagem do cinema como 
experiência sensível à promoção de debates e 
leituras acerca de questões que afetam pessoas e 

grupos com identidades de gênero e orientações 
sexuais sexo-diversas. Procura fomentar uma 
formação complementar em "gênero e sexualidade" 



EDITAL 
14/2019 

agregando alunas(os) de primeiro e segundo ciclo 
da UFSB, professoras(es), alunas(os) e demais 
atores da comunidade escolar da cidade de Teixeira 
de Freitas, com vistas a promoção social e 

desenvolvimento local dos territórios de entorno da 
comunidade acadêmica. Desta forma, busca intervir 
em questões que afetam as relações intra e 
intergrupos em seus respectivos espaços de 
socialização, especialmente a escola. 

PJ020-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
14/2019 

Ações 
Interprofissionais no 
Cuidado Integral à 
Saúde da Pessoa 

Idosa 

ANA PAULA 
PESSOA DE 
OLIVEIRA 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/09/2019 Este projeto de extensão tem como objetivo geral 
desenvolver ações interprofissionais no cuidado 
integral à saúde da pessoa idosa. As ações serão 
executadas com os profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) Nova América e do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família, bem como com os 
alunos da Educação de Jovens e Adultos da Escola 
Sheneider e com discentes dos cursos de primeiro e 
segundo ciclo da formação em saúde do Campus 
Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da 
Bahia. As atividades serão realizadas na ESF Nova 
América, localizada na região Leste de Saúde da 
cidade de Teixeira de Freitas (BA). Todas as ações 
serão realizadas com base nos conceitos e diretrizes 
do desenvolvimento da Educação Interprofissional e 
do Trabalho Interprofissional da Rede Brasileira de 
Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde. 

Tais conceitos e diretrizes serão aplicados com base 
nas peculiaridades e especificidades do modelo de 
atenção integral no Sistema Único de Saúde, 
especificamente da Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa. Espera-se que as ações nos moldes 
do trabalho interprofissional promovam subsídios 
necessários para o fortalecimento do trabalho em 
equipe no atendimento à pessoa idosa, tendo em 
vista a transformação das práticas de saúde no 
sentido da integração e colaboração 
interprofissional, com foco nas necessidades e 

especificidades da população idosa e de seus 
familiares. Palavras-chave: Interprofissionalidade; 
Saúde do idoso; Atenção básica, extensão 
universitária 

PJ088-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

REDUÇÃO, 
RECUPERAÇÃO, 
REUTILIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE LIXO 

LEILA OLIVEIRA 
SANTOS 

CJA UFSB Meio 
Ambiente 

Engenharias 01/11/2019 Pretende-se a partir deste projeto proporcionar 
educação ambiental para a mudança da percepção 
que muitas pessoas tem sobre o que é o meio 
ambiente, como preserva-lo, como mantê-lo em sua 
forma original e como através da reutilização de 
materiais é possível contribuir com a vida 

permanente e plena da natureza e gerar fonte de 
renda. Trabalhar com as comunidades de periferias 
urbanas e pessoas em situação de vulnerabilidade 



compartilhando conhecimento e influenciando às 
pessoas para que a causa do meio ambiente- do 
consumo consciente e responsável- se torne 
também delas, e que assim seja possível tornar a 

Terra um lugar melhor, dia após dia, trazendo para 
dentro da sua realidade a sensatez quando se tratar 
do uso de recursos naturais. 

PJ085-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
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Promoção de Saúde e 
Prevenção de agravos 
às pessoas idosas: a 
Interprofissionalidade 
em ação na atenção 

primária. 

GLAUCIELE DO 
AMARAL SOUZA 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/11/2019 Este projeto de extensão tem como objetivo geral 
desenvolver ações de promoção de saúde e 
prevenção de agravos às pessoas idosas do 
território da Estratégia de Saúde da Família Nova 
América da região Leste de Teixeira de Freitas-BA. 
Trata-se de uma atividade acadêmica em articulação 
com PET-Saúde, aprovado pelo Edital nº10 de 2018 

PET Saúde/Interprofissionalidade, desenvolvido pela 
Universidade Federal do Sul da Bahia em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de 
Freitas. Serão realizadas análises das condições de 
saúde das pessoas idosas por microárea territorial 
da ESF Nova América. Com base nas condições de 
saúde, serão formados grupos de idosos por 
afinidade de problemas relacionados a fatores 
determinantes e condicionantes de saúde. A 
formação desses grupos irá ajudar no processo de 
planejamento, organização, implementação e 
avaliação das ações educativas, de acordo com as 

especificidades e necessidades de cada um. As 
ações educativas serão planejadas, desenvolvidas e 
avaliadas numa perspectiva interprofissional, em 
que os profissionais da equipe da ESF, equipe do 
NASF, estudantes e docentes da UFSB, irão atuar de 
forma colaborativa e cooperativa. As atividades 
educativas serão desenvolvidas por meio de 
estratégias que valorizem as práticas dialógicas e 
problematizadoras, tendo por base os princípios da 
Educação Popular em Saúde. Espera-se que as 
ações promovam subsídios necessários para o 

fortalecimento do trabalho em equipe, tendo em 
vista a transformação das práticas de saúde no 
sentido da integração e colaboração 
interprofissional, com foco nas necessidades e 
especificidades da população idosa e de seus 
familiares. Palavras-chave: Educação em Saúde, 
Saúde do Idoso, Atenção Primária 

PJ084-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

Parasitologia na 
escola 

RODRIGO 
ANTONIO 
CESCHINI 

SUSSMANN 

CSC CFCAM Saúde Ciências 
Biológicas 

01/11/2019 A educação pública brasileira enfrenta uma série de 
dificuldades, principalmente por se tratar de uma 
país de vasta extensão territorial e subdesenvolvido, 

que faz com que haja uma certa escassez no que 
tange os recursos operacionais e didáticos. Diante 
disso, esse projeto tem como objetivo compartilhar 



EDITAL 
19/2019 

recursos humanos e tecnológicos para o 
desenvolvimento de atividades didáticas em uma 
das escolas da rede municipal de educação. O 
projeto busca desenvolver atividades na área de 

parasitologia para os estudantes do 7º ano matutino 
da Escola Municipal Governador Paulo Souto. As 
temáticas serão divididas nas principais parasitoses 
que acometem o ser humano, com foco 
principalmente nas fazem parte da realidade dos 
estudantes. Ao final será realizada uma “Feira de 
Parasitologia” onde os estudantes serão convidados 
a realizarem apresentações sobre os temas 
abordados durante o projeto. E por fim será 
realizada uma avaliação do projeto juntamente com 
os estudantes, professores e a direção da escola. 

PJ083-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

Narrativas dos 
Invisíveis 

RODRIGO 
OLIVEIRA 
FONSECA 

CPF IHAC-PF Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Humanas 

01/11/2019 Busca-se desenvolver um conjunto de atividades 
voltadas à escuta e à leitura (em sentido amplo), ao 
estímulo da memória, da reflexão crítica e das 
linguagens, e à escrita e reescrita de si por parte de 
internas e internos das três alas do Conjunto Penal 
de Teixeira de Freitas. Pretende-se, com isso, 
recuperar e significar coletivamente o conceito de 
"ressocialização", pensando não somente o público 
em situação de privação de liberdade, mas o 
conjunto da sociedade em uma conjuntura social, 
política e ideológica de recrudescimento das 

relações sociais. 

PJ082-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
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ÌTÀN: Contando 
Histórias de Orixás 

com Cinema de 
Animação 

PAMELA 
PEREGRINO DA 

CRUZ 

CSC CFA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/11/2019 "Ìtàn: Contando histórias de Orixás com cinema de 
animação” visa utilizar a linguagem do cinema de 
animação para contar histórias de orixás como 
forma de valorizar a religiosidade dos povos 
tradicionais de terreiro e também como forma de 
combate ao racismo religioso. O projeto conta com 
três etapas de trabalho: (1) Formação em cinema 
de Animação aberto à comunidade, realizado na 

Abayomi Casa de Cultura, no Cambolo, um bairro da 
periferia de Porto Seguro; (2) Desenvolvimento de 
um curta de animação que conte histórias de um dos 
Orixás da tradição afro-brasileira com os 
participantes da Formação em Animação, também 
na Abayomi Casa de Cultura; (3) Pelo menos 10 
exibições do curta-metragem seguidas de rodas de 
conversas em espaços culturais de motrizes 
africanas, em escolas públicas de Porto Seguro, no 
Campus Sosígenes Costa da UFSB e em espaços de 
povos tradicionais da região, além de distribuição 
on-line gratuita. Pretendemos realizar um processo 

de formação para moradores da periferia de Porto 
Seguro que inclua a capacitação em Cinema de 
Animação e na pesquisa de Histórias transmitidas 



por via oral pelos mais velhos da região. O processo 
resultará na realização de um curta de animação que 
irá apresentar de forma lúdica conhecimentos dos 
povos tradicionais de terreiro, cada vez menos 

valorizados na sociedade brasileira. Esse processo 
tanto resgatará histórias e saberes tradicionais afro-
brasileiros, apresentando-os a um público amplo, 
quanto mobilizará diversas artes, áreas de saberes 
e a cultura local para confecção do curta: música, 
arte bonequeira, contação de histórias... O resultado 
final será distribuído gratuitamente em plataforma 
on-line e em eventos de lançamento seguidos de 
rodas de conversa que serão realizados em escolas 
públicas da região, no Campus Sosígenes Costa da 
UFSB e espaços culturais ligados à cultura negra. 

PJ081-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

Incentivo à 
Meliponicultura na 

região de Porto 
Seguro, BA: aliando 

conservação e 
geração de renda 

OLIVIA MARIA 
PEREIRA DUARTE 

CSC CLICN-SC Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

01/11/2019 As abelhas exercem um papel fundamental na 
manutenção da biodiversidade dos ecossistemas, 
por serem responsáveis pela reprodução de muitas 
espécies vegetais, na produção de frutos e 
sementes, bem como pela alimentação dos animais 
que se nutrem desses frutos. Dessa forma, a 
manutenção da biodiversidade, a produção de 
alimentos para as populações humanas, a geração 
de renda de países produtores de commodities como 
o Brasil e a segurança alimentar dessas populações 
depende em parte desse importante serviço 

ambiental, a polinização. Entretanto, as populações 
de polinizadores em especial as abelhas sem ferrão 
estão sendo severamente ameaçadas pelo 
desmatamento, fragmentação das florestas, 
introdução de espécies exóticas e o uso intensivo de 
herbicidas, pesticidas e pela falta de conhecimento. 
Esses fatores têm levado essas populações de 
abelhas ao declínio. Logo, torna-se evidente a 
necessidade de serem realizadas ações de 
sensibilização da comunidade sobre a importância 
desses insetos e a possibilidade de criação e manejo 

aliando conservação e geração de renda. Além 
disso, a montagem de um meliponário com espécies 
de abelhas sem ferrão de ocorrência na região de 
Porto Seguro na Universidade Federal do Sul da 
Bahia campus Sosígenes Costa contribuirá para o 
conhecimento da biologia do grupo, bem como para 
o aprimoramento das práticas de manejo. 

PJ080-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

GOTA TRAVA: 
montagem cênica de 
Teatra da Oprimida 

com pessoas 
transgêneras 

 

DODI TAVARES 
BORGES LEAL 

CSC CFA Cultura e 
Arte 

Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/11/2019 GOTA TRAVA é um projeto de montagem cênica que 
pretende articular a população transgênera de Porto 
Seguro em torno de seus próprios saberes, seus 

próprios afetos e protagonismo. A partir de uma 
invenção metodológica do olhar transgênero que 
propõe uma revisão para a obra de Augusto Boal (o 



EDITAL 
19/2019 

Teatro do Oprimido), o projeto terá como suporte a 
Teatra da Oprimida como perspectiva de trabalho 
considerando os jogos, as técnicas e exercícios 
teatrais tendo em vista a luta transfeminista. O 

ponto de partida do processo serão os estudos em 
equipe do texto Medeia de Eurípedes e a versão Gota 
d'Água de Chico Buarque, para a qual 
desenvolveremos a adaptação dramatúrgica 
perspectivando a produção a partir do protagonismo 
de pessoas trans: GOTA TRAVA. O projeto de 
montagem está articulado com projeto de pesquisa 
e de extensão regulares em iluminação cênica e 
desobediências de gênero e será desenvolvido na 
Abayomí Casa de Cultura, espaço localizado no 
bairro do Cambolo, periferia de Porto Seguro. 
Pretendemos com o projeto reunir as pessoas trans 

da cidade de Porto Seguro e promover um diálogo 
local, a partir da linguagem teatral, com 
moradores/as do Cambolo. Como subprodutos do 
projeto teremos: 1) a produção sonora autoral e 
inédita pelo estudante bolsista; 2) veiculação da 
obra teatral e diálogo direto com o público do 
'Sarará Trans: um sarau do protagonismo da 
negritude trans', realizado na Abayomí Casa de 
Cultura; 3) realização de roda de conversa sobre a 
produção artística de pessoas trans, considerando a 
linguagem teatral e o trabalho de adaptação da 
tragédia para os saberes do corpo trans: 'Da 

tragédia para a transgédia'; 4) produção da primeira 
etapa do projeto 'Memorial Trans do Sul da Bahia: 
visualidade e arte de uma luta invisível', cujo estágio 
é o levantamento de dados preliminares que 
culminará em uma publicação futura; e 5) 
lançamento do livro 'Teatra da Oprimida: últimas 
fronteiras cênicas da pré-transição de gênero', 
organizado pela coordenadora do grupo e que 
dispõe aprofundadamente sobre a fundamentação 
teórica e a metodologia do projeto. 

PJ079-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

Formação Livre em 
mediação comunitária 

de conflitos para 
atores sociais de 

Porto Seguro- Bahia 

DANIELA ROCHA 
TEIXEIRA 

CSC CFCHS Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

01/11/2019 Este projeto tem por mote a realização de oficinas 
em mediação comunitária de conflitos para atores 
sociais de comunidades de periferia do complexo de 
bairros Baianão, em Porto Seguro – Bahia. A 
mediação comunitária funda-se nas premissas de 
construção da cidadania, de desenvolvimento de 
capacidades democráticas e autônomas na 
sociedade, como um processo que torna possível a 
troca social através do empoderamento, da 
educação e da construção de redes sociais nas 
próprias comunidades. A partir de uma equipe que 

contribui para a geração de espaços e processos de 



diálogo participativo, entre indivíduos ou coletivos, 
busca-se criar ambientes favoráveis para o manejo 
e transformação dos conflitos, complementar à 
justiça e como uma alternativa à violência explícita 

e implícita. 

PJ078-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

Formação Livre em 
gestão social e 
metodologias 

integrativas para 
atores sociais do 

município de Porto 
Seguro - BA 

VALERIA 
GIANNELLA 

CSC UFSB Diretos 
Humanos e 

Justiça 

Outra 01/11/2019 A presente proposta se insere no arcabouço do 
projeto nacional Escola Livre de Gestão Social, 
coordenado pela profª Rosana de Freitas Boullosa 
(UFBA/UNB) e antecipa a implantação de um ateliê 
permanente de formação e práticas em Gestão 
Social como parte integrante do II Ciclo em Gestão 
Pública e Social em curso de construção no CSC da 
UFSB. A proposta constará, na realização de uma 
série de oficinas em gestão social (GS), com foco na 

utilização de metodologias integrativas para atores 
sociais do município de Porto Seguro - BA. Público-
alvo: atores sociais, que atuem na área de gestão 
social vinculados a instituições estatais e/ou não-
governamentais, junto ao público prioritário de 
agricultoras/es familiares, povos tradicionais da 
região, comunidades de periferias urbanas, 
populações negras, pessoas vulneráveis devido aos 
baixos níveis de educação, poder aquisitivo, 
condições demográficas, preconceitos, descaso e 
falta de eficiência das políticas públicas. Será 
aprofundada mais abaixo a relação estreita entre 

formação em GS e efetivação dos direitos humanos 
e de acesso à justiça dos segmentos apontados. 
Para completar esse resumo, destacamos que o 
projeto envolverá em cada uma de suas fases 
estudantes de graduação e pós-graduação da UFSB. 
Quanto aos primeiros, fora o estudante bolsista que 
será parte da equipe, buscar-se-á a sistemática 
integração dos estudantes dos Componentes 
Curriculares de Gestão Pública e Social (ministrado 
em 2019/3), Território, Participação e Políticas 
Públicas (ministrado em 2020/1) e Cidadania e 

Novos Direitos (2020/1), os quais serão convidados 
a acompanhar as atividades de preparação das 
oficinas como voluntários e na função de 
observadores quando da execução delas. Uma 
integração curricular de atividades relativas a esses 
projetos (a exemplo de elementos de avaliação 
relacionados ao acompanhamento de fases do 
projeto ou oficinas específicas), é dificultada pelo 
fato de os CCs mencionados serem normalmente 
ministrados no turno noturno. Será possível uma 
integração mais forte em caso haja edição 
vespertina dos mesmos. Estudantes de pós-

graduação (do PPGES), serão parte da equipe de 



trabalho, enquanto convite parecido ao detalhado 
para os estudantes de graduação será direcionado 
aos estudantes do PPGER. Destacamos aqui que 
todas as atividades de produção, elaboração e 

acompanhamento das oficinas, serão 
acompanhadas pela bolsista e por no máximo dois 
estudantes voluntários, enquanto @s demais 
estudantes de graduação (dos CCs citados acima] e 
de pós graduação terão acesso às oficinas enquanto 
ouvintes. Mesmo que a listagem das atividades 
realizada abaixo não detalhe essa presença, 
salientamos que a CH da bolsista e dos voluntários 
será de 20hs semanais. 

PJ077-

2019 
 

COM 
BOLSA 

 
EDITAL 
19/2019 

Do Lixo ao Luxo: 

Educação 
socioambiental para o 

consumo ético, 
consciente, 

sustentável e 
inclusivo 

ROBERTA 

SCARAMUSSA DA 
SILVA 

CPF UFSB Meio 

Ambiente 

Outra 01/11/2019 Os efeitos da degradação ambiental e exclusão 

social produzidos pela corrida desenfreada mediante 
avanços técnicos e econômicos tem despertado a 
preocupação com o desenvolvimento sustentável 
dos recursos naturais. O movimento que tem 
estimulado mudanças nos valores sociais culminou 
no desenvolvimento de práticas de produção e 
consumo alternativas como a Economia Solidária, 
entendida como ferramentas comprometida com os 
princípios de solidariedade, preservação e inclusão 
social. Deste modo o projeto de Extensão Do Lixo ao 
Luxo tem como objetivo promover educação 
socioambiental a partir do exercício do consumo 

ético, consciente, sustentável e inclusivo. Suas 
atividades iniciaram em maio de 2018 e envolveram 
uma série de ações entre as quais destaca-se a 
organização do EcoBazar e a criação do Banco 
Social. O EcoBazar é uma loja na qual são expostos 
vestuários que foram descartados por seus donos e 
onde ocorrem as trocas dos créditos sociais por 
mercadorias. Já o Banco Social é um sistema de 
informação construído para transformar o material 
reciclável em créditos sociais (moeda-eco), além de 
registrar todas as movimentações do Bazar como 

cadastro de vestuário, clientes, roupas vendidas, 
quantitativo de material reciclável arrecadado. Ao 
final de cada exposição todo esse material é 
destinado aos catadores da Associação de Catadores 
de Material Reciclável de Teixeira de Freitas 
Sebastiana de Moraes Mota responsável pelo 
transporte, separação, armazenamento e 
destinação adequada. Dando continuidade as ações 
propostas a intenção deste projeto é sensibilizar um 
número ainda maior de participantes por meio de 
ampliação da divulgação, visitas em organizações 
governamentais e não governamentais e exposições 

em eventos. O projeto tem como público alvo grupos 



e populações social e economicamente excluídos do 
processo de consumo entre os quais podemos 
destacar neste momento os catadores de materiais 
recicláveis e posteriormente pretende-se atingir 

crianças, adolescentes e idosos institucionalizadas e 
pessoas em situação de rua. As ações acontecem 
quinzenalmente em espaço cedido pela universidade 
ou em eventos e exposições agendadas. De maio de 
2018 a setembro de 2019 foram realizadas 21 ações 
de exposições do EcoBazar, além de atividades 
palestras, rodas de conversas sobre o tema. 
Participaram das atividades escolas municipais e 
estaduais, Instituto Técnico Federal, Universidade 
Estadual da Bahia, abrigo institucional além da 
comunidade acadêmica da UFSB e público em geral. 
Fora cadastrados 259 clientes, efetuadas 2.347 

trocas. Até o momento foram arrecadados 5.121 kg 
de material reciclável. Até o momento o projeto tem 
se mostrado um dispositivo inventivo capaz de 
acionar outros modos de praticar o consumo e lidar 
com o material reciclável. Palavras-chave: Educação 
socioambiental, consumo, inclusão. 

PJ076-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

Cuidado odontológico 
ao paciente 

hospitalizado 

HAYANA RAMOS 
LIMA 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/11/2019 A odontologia hospitalar é a especialidade exercida 
no âmbito hospitalar com o objetivo de incluir ações 
de prevenção, diagnóstico, tratamento e ações 
paliativas em saúde bucal a pacientes hospitalizados 

que muitas vezes estão impossibilitados de serem 
atendido em consultório/ambulatório odontológico. 
A atuação do cirurgião-dentista se dá em contexto 
interdisciplinar e articulada à equipe de modo a 
promover melhorias na qualidade de vida e redução 
de danos ao paciente. Muito embora o diagnóstico e 
exame clínico, por meio do exame físico intra e 
extra-oral, sejam prerrogativas exclusivas da 
atividade profissional do cirurgião-dentista, a este 
profissional compete também orientar os demais 
membros da equipe de atuação multiprofissional na 

identificação de morbidades e adoção de medidas 
preventivas elementares, como a higienização oral. 
Este papel de coordenação e educação bucal é 
indispensável diante da inserção facultativa deste 
profissional na equipe interdisciplinar de atenção ao 
paciente hospitalizado. Diversos estudos mostram a 
relação entre condição de saúde bucal e 
agravamento de doenças sistêmicas, especialmente 
doenças cardiovasculares, respiratórias, 
metabólicas, bem como nascimento de bebês de 
baixo peso e partos prematuros. Mais recentemente, 
no âmbito hospitalar, foi demonstrada a relação 

entre a redução da manifestação de pneumonia 



associada à ventilação mecânica quando adotadas 
medidas de higiene bucal nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), o que demonstrava a importância 
dos cuidados odontológicos. Este projeto de 

extensão tem por objetivo difundir a importância 
dos cuidados odontológicos e promoção de saúde 
bucal às equipes de atenção à saúde em formação e 
aos profissionais que atuam das unidades 
hospitalares, com vistas à melhoria da qualidade de 
vida dos pacientes e prevenção de comorbidades 
associadas a infecções bucais. O público-alvo deste 
projeto incluirá os pacientes e profissionais do 
Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF, 
além dos estudantes do ensino médio técnico-
profissionalizante em enfermagem do Centro de 
ensino Centro Territorial De Educação Profissional 

do Extremo Sul (CETEPS). Os pacientes atendidos 
pelo HMTF estão incluídos em população de baixa 
renda; ademais, a própria condição de internos os 
predispõe a situação de risco e vulnerabilidade, o 
que justifica a implementação das ações propostas 
por este projeto de extensão. Serão realizadas: (1) 
Série de Palestras e Treinamento em Cuidados 
Odontológicos e (2) Treinamento sobre tratamentos 
farmacológicos e não-farmacológicos nos cuidados 
odontológicos ao paciente hospitalizado para 
estudantes do CETEPS e Profissionais do HMTF. Aos 
profissionais do HMTF também serão ofertados 

treinados quanto às práticas de realização dos 
protocolos de higienização bucal para pacientes na 
UTI e estes serão acompanhados semanalmente 
pelos membros executores deste projeto quanto ao 
preenchimento dos instrumentos de 
acompanhamento e evolução dos pacientes com 
alterações bucais. Ao final do projeto se espera que 
haja impactos positivos sobre a formação qualificada 
dos estudantes do CETEPS, bem como nas 
atividades laborais da equipe multidisciplinar do 
HMTF e na qualidade do serviço prestados aos 

pacientes internados na UTI, com redução na 
necessidade de prescrições de antibióticos, de 
nutrição parenteral e dos casos de pneumonia por 
ventilação. Estão previstas ainda, ao término do 
projeto, a elaboração de manual sobre odontologia 
hospitalar, que tratará dos temas trabalhados nas 
palestras e oficinas, e promoção de evento regional 
aberto à comunidade sobre a importância da 
odontologia hospitalar. 



PJ075-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 

19/2019 

CONVERSAÇÃO 
BÁSICA EM INGLÊS 

PARA 
TRABALHADORES 

CARENTES DO SETOR 
HOTELEIRO DE 
PORTO SEGURO 

GABRIEL 
NASCIMENTO 
DOS SANTOS 

CSC UFSB Educação Lingüística, 
Letras e 

Artes 

01/11/2019 Esse projeto tem como objetivo a oferta de cursos 
de curta duração, sempre em período noturno, a 
trabalhadores em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e de maioria negra do setor 

hoteleiro de Porto Seguro, por meio de parcerias 
distintas do Laboratório de Linguagens do CSC com 
os sindicatos locais e associações. A oferta de cursos 
para além da universidade se constitui como 
essencial para a manutenção de um sistema de 
extensão universitária que de fato oferte melhoras e 
desenvolvimento para a comunidade, além do 
próprio conceito de desenvolvimento regional se 
tornar abrangente e real. Este projeto tem como 
justificativa teórica minha própria pesquisa em 
Linguística Aplicada, e suas implicações gerarão 
novos trabalhos acadêmicos a serem publicados 

futuramente. Em minha produção acadêmica 
localizo a extensão como maneira de combater o 
racismo epistêmico ao localizar o trabalho que 
fazemos na universidade no seio da própria 
comunidade e seus anseios. A exemplo disso, tenho 
publicado (NASCIMENTO, 2016a, 2016b, 2016c) 
sobre a necessidade de um ensino de línguas mais 
localizado com o combate às opressões de raça e 
classe, em especial o inglês e sua genealogia racista. 
Para tanto, algumas parcerias já firmadas serão 
formalizadas e a UFSB ganha um espaço de 
interlocução com a comunidade local, além de um 

desenvolvimento do trabalhador negro crítico e 
pronto para o mundo do trabalho. 

PJ074-
2019 

 
COM 

BOLSA 
 

EDITAL 
19/2019 

ATIVIDADE MUSICAL 
COM PACIENTES EM 

DIÁLISE 

EVAN PEREIRA 
BARRETO 

CPF PROSIS Saúde Ciências da 
Saúde 

01/11/2019 Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 
hemodiálise é um “procedimento através do qual 
uma máquina limpa e filtra o sangue”, realizado em 
substituição dos rins incapazes de desenvolver essa 
função. É um procedimento invasivo, que é repetido 
cerca de 3 vezes por semana, durando em média 4 
horas cada sessão. O tratamento é cansativo para o 

paciente, que já se torna vulnerável pelo próprio 
processo de adoecimento, gerando sentimentos de 
ansiedade, medo e até depressão. Dentre os 
pacientes com maior chance de mortalidade dentro 
do público de pacientes renais crônicos, estão as 
mulheres idosas, que, por si só já configura um 
grupo vulnerável, aumentando ainda mais a 
situação de vulnerabilidade pelo processo de 
adoecimento e tratamento. Algumas medidas não-
farmacológicas podem auxiliar no bem-estar dos 
pacientes, diminuindo sintomas e sentimentos como 
os já citados, entre essas destaca-se a atividade 

musical como uma importante alternativa. Sendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assim, o presente projeto de extensão objetiva 
proporcionar momentos de leveza e entretenimento 
diante dos sofrimentos advindos das sessões de 
diálise e, dessa forma, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida em indivíduos em processo de 
diálise através de atividades musicais. Para tanto, o 
grupo executor do projeto contará com supervisão 
de docente psicóloga e musicoterapeuta, 
coordenação de docente nefrologista e discentes 
voluntários e bolsista que articularão atividades 
musicais a serem realizadas com cerca de 170 
pacientes da Clínica de Saúde Renal, que atende 
pacientes de Teixeira de Freitas e região, quase em 
sua totalidade pelo Sistema Único de Saúde. As 
atividades ocorrerão entre os meses de novembro 
de 2019 à junho de 2020. Espera-se com o presente 

projeto que os pacientes participantes tenham o seu 
bem estar acrescido, alteração positiva da 
percepção do tempo durante as longas quatro horas 
de diálise, se entretenham, possuam experiência 
positiva com a mudança na rotina, despertem 
recordações positivas e sejam beneficiados com 
companhia durante os períodos de atividade 
musical, impactando positivamente na saúde mental 
dos pacientes, no tratamento em questão e na 
qualidade de vida como um todo, além de melhor 
adesão e sentimento positivo a respeito da diálise. 
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Código Título Coordenador/a Campus Unidade Área 
Temática 

Área do 
CNPQ 

Início da 
Execução 

Resumo 

PJ001-
2020 

GEO na Escola: Uma 
proposta de extensão 
universitária para o 

ensino de Geociências 

JOANNA MARIA 
DA CUNHA DE 

OLIVEIRA 

SANTOS NEVES 

CPF IHAC-PF Meio 
Ambiente 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

01/11/2019 O projeto é elaborado pelos docentes da 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 
lotados no Campus Paulo Freire: Joanna Maria da 

Cunha de Oliveira Santos Neves (Geociências) e 
Frederico Monteiro Neves (Meio Ambiente e 
Desenvolvimento). A proposta pretende atuar no 
campo da divulgação científica e extensão 
universitária na área interdisciplinar das 
Geociências, tendo como público alvo estudantes 
do ensino fundamental e médio de escolas do 
município de Teixeira de Freitas e região. A 
proposta é constituída por atividades teóricas e 
práticas que serão mediadas por docentes e 
discentes da área de licenciatura e bacharelado 
interdisciplinar Ciências da UFSB. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social 

Diretoria de Sustentabilidade e Integração Social  

Coordenação de Extensão 

Contato: (73) 3613-6295 

E-mail: extensao@ufsb.edu.br  

 


