UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 16.825, de 04.07.2016

EDITAL 108/2016

O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA –
UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de
22/12/2015, através da PRÓ–REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS,
torna público a todos que estarão abertas as inscrições para seleção de bolsistas que atuarão
nos Programas/Projetos de Extensão 2016, aprovadas com recursos financeiros do Edital
Interno 095/2016, observando as disposições da Resolução CONSEPE Nº 14/93 e as normas que
integram o presente Edital.
1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
1.1.

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

a) Ser aluno regularmente matriculado na UESB em curso de graduação;
b) Ter média igual ou superior a 7,0 (sete);
c) Não ser calouro e nem formando;
d) Atender às exigências específicas determinadas pelo Programa/Projeto conforme Anexos I, II e
III deste edital;
e) Dispor de 12 (doze) a 20 (vinte) horas semanais, conforme exigência específica do
programa/projeto;
f) Não estar participando, atualmente, de ações de extensão, pesquisa, monitoria e estágios
administrativos, como: bolsista, voluntário, monitor ou estagiário;
g) Não estar com pendências de relatórios de extensão.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. DO PERÍODO E DO LOCAL
2.1.1. As inscrições estarão abertas no período de 11 a 19 de agosto de 2016 e deverão ser
efetivadas no Setor/Departamento responsável pela bolsa, nos Campi Universitários de Vitória
da Conquista, Jequié e Itapetinga indicados nos Anexos I, II e III deste Edital, no horário de
funcionamento de cada departamento/setor.
2.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
2.2.1. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:
a) Histórico Escolar atualizado com média;
b) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo VII);
c) Cópias legíveis do Comprovante de CONTA CORRENTE, RG, CPF e PIS/NIT;
d) Declaração de Nada Consta dos setores PPG, PROGRAD, GRH, GEAC e GAE de não
participação em ações de extensão, pesquisa, monitoria e estágios administrativos, na condição de
bolsista, voluntário, monitor ou estagiário (Anexo VI).

3. DA BOLSA AUXÍLIO
3.1. O valor da bolsa auxílio será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, tendo vigência
de setembro a dezembro de 2016.
4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção dos candidatos deverá ser realizada no período de 22 a 26 de agosto de 2016, nos
Campi de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié, em local, dia e horários divulgados pelo(a)
Coordenador(a) do Programa/Projeto.
4.2. O processo seletivo será composto das seguintes fases: I. Análise do Histórico Escolar;
II. Prova escrita;
III. Entrevista.
4.2.1. A banca de seleção deverá ser composta por três avaliadores, sendo servidores técnicos
administrativos efetivos da UESB e/ou docentes.
4.3. A classificação se dará por ordem decrescente de acordo com o total de pontos obtidos, após
avaliação do desempenho dos candidatos, conforme critérios estabelecidos em barema
próprio/ficha de avaliação (Anexo V).
5. DAS VAGAS, DAS AÇÕES E DAS EXIGÊNCIAS
5.1. A seleção, cujas inscrições de discentes de graduação são abertas pelo presente Edital,
objetiva o preenchimento das vagas existentes para a atuação como bolsistas de extensão nos
diversos Programas/Projetos relacionados nos Anexos I, II e III, de acordo com a formação
exigida e observados os requisitos correspondentes.
6. DO RESULTADO
6.1. O resultado oficial da seleção será divulgado pelo coordenador do Programa/Projeto de
Extensão até o dia 29 de agosto de 2016.
7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA SELEÇÃO
7.1. Os coordenadores dos Programas/Projetos de Extensão deverão entregar à Gerência de
Extensão e Assuntos Culturais – GEAC (em Vitória da Conquista) ou a Coordenação de
Extensão do Campus – COEX (em Jequié) a documentação da seleção até o dia 30 de agosto de
2016, que deverá ser composta pelos seguintes documentos: fichas de inscrição dos participantes
da seleção devidamente preenchidas e assinadas; cópia de toda documentação pessoal dos
discentes aprovados (RG, CPF, PIS/NIT e comprovante legível da conta CORRENTE - não pode
ser Conta Poupança e/ou Conjunta), Ata de Seleção (Anexo IV) e Ficha de Avaliação (Anexo
V), devidamente preenchidas e assinadas.
8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA
8.1. O início das atividades do bolsista está previsto para o dia 01 de setembro de 2016.

9. DAS ATRIBUIÇÕES

9.1. DO(A) COORDENADOR(A)
a) Coordenar as atividades do bolsista de acordo com o Plano de Trabalho apresentado;
b) Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho de extensão, inclusive na elaboração de
relatórios e material para apresentação dos resultados em eventos de extensão;
c) Atestar mensalmente a frequência e declaração das atividades do discente, desde que o
mesmo cumpra com as suas atribuições;
d) Apresentar um parecer sobre o desempenho de cada bolsista que tenha atuado no
Programa/Projeto ao fim da atividade do discente.
9.2. DO BOLSISTA
a) Desenvolver as atividades de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pelo coordenador;
b) Ao término das atividades previstas no Programa/Projetos, apresentar um relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas e resultados obtidos com parecer do orientador,
contendo as assinaturas do bolsista e do orientador;
c) Apresentar relato de experiência de sua participação no Programa/Projeto no Congresso de
Pesquisa e Extensão promovido pela Instituição. Na impossibilidade de realização deste, deverá
realizar tal apresentação em atividade promovida pela PROEX;
d) Apresentar ao Coordenador do Programa/Projeto, quando for o caso, com antecedência mínima
de 30 dias, solicitação de desligamento da atividade.
10. DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS
10.1. Os pedidos de substituição ou cancelamento de bolsistas deverão ser feitos pelo
Coordenador.
10.2. O cancelamento da bolsa pode ser feito em qualquer época com apresentação da justificativa
do Coordenador e do Bolsista, quando couber.
11. CUMPRIMENTO DO EDITAL
11.1. O não cumprimento do Edital, por parte do Coordenador, implicará no cancelamento
da(s) bolsa(s) aprovada(s).
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A bolsa não acarretará, sob hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer natureza,
com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, pois, nos termos da legislação de
regência, visam propiciar oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades
significativas para formação profissional a um só tempo, teórica e prática.
12.2. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do
presente Edital e de que aceita as condições da Seleção, não podendo invocar seu
desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto.
12.3. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de qualquer
natureza que não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo,

eliminarão o candidato da Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua atuação
no Programa/Projeto, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição.
12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PROEX.
Vitória da Conquista - BA, 10 de agosto de 2016.

PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR

ANEXO I DO EDITAL Nº 108/2016
PROGRAMAS/PROJETOS DO CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AGESPI - ASSESSORIA NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS

Projeto: Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável do Território do Sudoeste Baiano:
elaboração dos planos de ações territoriais imediatas
Coordenador (a): Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Administração, Agronomia,
Economia ou Geografia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter cursado 10 disciplinas;
Ter noção de programas utilitários do sistema windows como word, excel, power point
slides, elaboração de documentos e relatórios, redação oficial, pesquisa em bases de dados
oficiais;
Ter experiência com a temática de desenvolvimento regional e territorial, planejamento,
políticas públicas de desenvolvimento, análise geográfica e espacial;
Ter interesse no aprendizado de novas metodologias, interação e multidisciplinaridade de
conteúdos;
Ter disponibilidade para deslocamento até as cidades de Condeúba e Poções, onde
acontecerão atividades do projeto durante o período de um dia em cada município.
DCET – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
Projeto: Etnomatemática e memória na comunidade: o suspiro do barro
Coordenador (a): Wallace Juan Teixeira Cunha
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da UESB;
Ter disponibilidade para trabalhar nas reuniões e encontros na UESB e visitar as
comunidades da Batalha regularmente;
Fazer o registro das atividades, durante a realização do projeto, tais como: entrevistas,
registros momentâneos das atividades culturais, religiosas, artesanais, artísticas,
movimentos folclóricos, políticos, históricos e sociais das regiões estudadas;
Participar das atividades praticadas pelos membros da comunidade nos setores da
agricultura, pecuária, comércio, bem como, nas manifestações culturais dos costumes e
tradições, associações e sindicatos facilitando a mobilidade e integração da equipe
executora;
Ter interesse em visitar as comunidades da região da Batalha a fim de realizar o
levantamento e estudo etnográfico nos aspectos econômicos, políticos e socioculturais.

Projeto: Maratona Conquistense de Programação
Coordenador (a): Cátia Mesquita Brasil Khouri
Nº de vagas: 01 vaga

Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Ciência da Computação;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e/ou vespertino;
Ter experiência com instalação, configuração, manutenção de microcomputadores e de
sistemas de software em máquinas clientes e servidoras Linux;
Ter interesse em linguagem de programação C e C++.
Programa: Laboratório de Matemática - LABOMAT
Coordenador (a): Eridan da Costa Santos Maia
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Matemática, Ciência da
Computação ou Física;
Possuir disponibilidade para participar do planejamento e avaliação das ações do projeto
em reuniões semanais;
Participar de organização de oficinas;
Ter conhecimento em informática;
Ter interesse em trabalhar no laboratório.
DELL – DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS
Projeto: Orientação Permanente à Leitura e à Escrita (OPLE)
Coordenador (a): Maíra Avelar Miranda
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Letras, Comunicação Social,
Filosofia, Ciência da Computação ou Administração;
Ter cursado a disciplina Laboratório de Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos ou Leitura
e Escrita de Textos Acadêmicos ou Português Instrumental;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino ou noturno;
Ter experiência com confecção de cartazes, planilhas e certificados;
Ter interesse em Leitura e Escrita de textos.
DCN – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Projeto: Profilaxia de doenças parasitárias
Coordenador (a): Camila Pereira
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Agronomia, Ciências
Biológicas, Medicina ou Pedagogia;
Ter afinidade com público infantil para trabalhar com metodologias lúdicas;
Ter interesse na área de educação em saúde.

Projeto: Bioquímica aplicada à extensão rural
Coordenador (a): Nadja Ferreira Rabelo de Melo
Nº de vagas: 01 vaga

Exigências:
Ser discente regularmente matriculado na UESB no curso de Engenharia Agronômica;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino e fins de semana;
Ter cursado o mínimo de 75% da disciplina Bioquímica Metabólica;
Ter noção de Excel;
Ter noção de manejo e pastagens.

Projeto: Diagnóstico de doenças de animais de rua (cães e gatos) de Vitória da Conquista e sua
possível relação com a saúde pública
Coordenador (a): Gabriele Marisco da Silva
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de licenciatura em Ciências
Biológicas;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e noturno;
Ter cursado a disciplina Microbiologia;
Ter noção de saúde pública e meio ambiente;
Estar desenvolvendo trabalho nesta temática.

Projeto: Aconselhamento genético em portadores de traço falcêmico e identificação de alguns
fatores de risco para obesidade e hipertensão em moradores da comunidade quilombola de Maria
Clemência
Coordenador (a): Raphael Ferreira Queiroz
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Medicina;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e noturno, bem como nos finais de
semana;
Estar cursando ou ter cursado as disciplinas “Fadiga, perda de peso e anemias” e
“Metabolismo”;
Ter noções de Farmacologia;
Ter interesse de participar com trabalho social em comunidade afastada da área central;
Ter interesse na aprendizagem do manuseio de instrumentos de laboratório;
Ter participado na organização de eventos como simpósios, campanhas sociais, etc.
DCSA – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Projeto: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista
Coordenador (a): Delza Rodrigues de Carvalho
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Economia, Contábeis,
Administração ou Geografia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino ou vespertino;
Ter cursado as disciplinas obrigatórias do 1o e 2o semestres dos respectivos cursos;
Ter noção de excel;
Ter experiência com o público demonstrando flexibilidade, generalidade, clareza e

simplicidade;
Ter interesse em realizar coleta de preços em feiras livres, supermercados, restaurantes e
outros estabelecimentos; analisar como os fatores estruturais e conjunturais afetam o
comportamento dos produtos e serviços locais.

Projeto: Programa de Acompanhamento de Egressos de Ciências Econômicas PAEC-UESB
Coordenador (a): Maíra Ferraz de Oliveira Silva
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Ciências Econômicas;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e noturno;
Ter facilidade para trabalhar em equipe;
Ter experiência e habilidade com BrOffice e Internet Explorer;
Ter interesse em atuar na gestão e avaliação de eventos acadêmicos, sendo capaz de tornarse uma referência do projeto no curso ao socializar os conteúdos abordados, que se
relacionam diretamente com as diversas áreas de atuação do economista na sociedade, bem
como fornecer informações sobre as atividades realizadas e em andamento.
DFCH – DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Programa: Laboratório de Filosofia e Gênero Valdelice Soares Pinheiro
Coordenador (a): Anderson Cunha de Araújo
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da UESB;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter cursado a disciplina Introdução à Filosofia;
Ter noção de informática;
Ter conhecimentos de conceitos relacionados à questão de gênero;
Ter experiência de leitura com textos relacionados à temática de gênero e filosofia.

Programa: Museu Pedagógico a Educação e as Ciências no Centro-Sul da Bahia
Coordenador (a): Lívia Diana Rocha Magalhães
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de História ou Pedagogia;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino;
Ser capaz de planejar e interagir com o público escolar e não escolar durante a condução
de visitas guiadas no Museu Pedagógico;
Apresentar disponibilidade para discutir, preparar e acompanhar eventos do Museu
Pedagógico;
Ter disponibilidade para participar de grupo de estudos e pesquisa do Museu Pedagógico.

Projeto: Jornalismo, Cidade e Patrimônio Cultural
Coordenador (a): Mary Weinstein
Nº de vagas: 01 vaga

Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Comunicação/Jornalismo;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino e aos sábados;
Ter cursado a disciplina Oficina de Impresso I;
Ter noção de telejornalismo e reportagem de cidade;
Ter experiência com fotografia, edição de imagens, gravação com celular e câmaras de
vídeo;
Ter interesse em patrimônio cultural e cidade.
DH – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Projeto: O acervo histórico do livro didático no Centro de Documentação Albertina Lima
Vasconcelos - (CEDOC-MP)
Coordenador (a): José Alves Dias
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da UESB;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino;
Ter noção básica de informática;
Não ter restrições para realizar higienização e catalogação de livros antigos;
Ter interesse na organização de acervos documentais;
Ter disponibilidade para participar de oficinas de capacitação.

Projeto: Laboratório de História Social do Trabalho
Coordenador (a): Rita de Cássia Mendes Pereira
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de História;
Ter interesse na organização e gestão de acervos históricos.

Projeto: Música Regional Brasileira: história e ensino coletivo
Coordenador (a): Luiz Otávio de Magalhães
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de História, Cinema, Letras,
Pedagogia, Comunicação, Filosofia ou Ciências Sociais;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno noturno;
Ter interesse em História, Música e Ensino musical.
DFZ – DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA
Projeto: Estímulo ao desenvolvimento rural sustentável de agricultores familiares através do
cultivo de umbu gigante no sudoeste baiano
Coordenador (a): Eduardo Luis de Oliveira Ganem
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:

• Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Engenharia Agronômica ou
Engenharia Florestal;
• Ter disponibilidade para viagens aos municípios envolvidos no projeto;
• Ter disponibilidade de 20 horas semanais;
• Demonstrar capacidade, autonomia para o trabalho individual e em grupo e desenvoltura na
linguagem e no trato com agricultores familiares;
• Demonstrar interesse e participar de atividades de campo relacionadas ao sistema de
produção da cultura do umbuzeiro, com ênfase no preparo de mudas, enxertia e condução
da cultura;
• Ter capacidade para confeccionar revisão científica, relatórios on line, digitação e outras
habilidades relacionadas à informática.

PROEX – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Programa: Direito, Justiça e Cidadania
Coordenador (a): Maiko Ribeiro Mendes
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Direito;
Estar cursando a partir do 5º semestre;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino;
Ter noção de elaboração de apresentações em powerpoint;
Ter interesse em trabalhar temas de relevância para a comunidade ministrando palestras e
oficinas e participando de ações sociais.

Programa: Vida Ativa
Coordenador (a): Virginia Maria Mendes Oliveira Coronago
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Administração, Comunicação
ou Direito;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter noção de elaboração de projetos, organização de documentos e informática;
Ter experiência com projetos sociais, noções básicas de direito do idoso,
extensão/pesquisa;
Ter interesse em projetos interdisciplinares na área do envelhecimento.

ANEXO II DO EDITAL Nº 108/2016
PROGRAMAS/PROJETOS DO CAMPUS DE JEQUIÉ
DQE – DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E EXATAS

Projeto: Cuidados com estoque domiciliar de medicamentos
Coordenador (a): Maíra Mercês Barreto
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Farmácia, Medicina ou
Enfermagem;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter cursado disciplinas de farmacologia, terapêutica e/ou afins;
Ter noção de estabilidade de medicamentos, formas farmacêuticas, farmacotécnica;
Ter condições de se deslocar para as unidades de saúde para realização das atividades propostas.

Projeto: Núcleo interdisciplinar de cuidados a pacientes com tuberculose e hanseníase
Coordenador (a): Danyo Maia Lima
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos da área de saúde;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter cursado disciplinas de farmacologia, terapêutica e/ou afins;
Ter conhecimento sobre a fisiopatologia e tratamento da Tuberculose e Hanseníase;
Ter experiência com atividades de oficinas e orientação a usuários de medicamentos;
Ter condições de se deslocar para as unidades de saúde para a realização das atividades de
extensão.

Projeto: Seguimento farmacoterapêutico e reconciliação medicamentosa em pacientes internados no
Hospital Geral Prado Valadares, Localizado no município de Jequié - Ba
Coordenador (a): Gildomar Lima Valasques Junior
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Farmácia, Medicina ou
Enfermagem;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino ou vespertino;
Ter cursado disciplinas de farmacologia e/ou afins;
Ter noção de estatística básica, Reações Adversas a Medicamentos e Resultados Negativos
Associados a Medicamentos;
Ter experiência comprovada com seguimento farmacoterapêutico de pacientes em hospital;
Ter disponibilidade e condições de se deslocar ao local de realização das atividades
extensionistas.

Projeto: Cuidados alimentares e clínicos em pacientes diabéticos
Coordenador (a): Maria Patricia Milagres
Nº de vagas: 01 vaga

Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos da área de saúde;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Está cursando a partir do 4º semestre;
Ter noção de preparo de soluções, preenchimento de portuários, estatística básica;
Ter experiência com coleta de dados de pesquisa envolvendo humanos;
Ter interesse em coleta de dados em estabelecimentos farmacêuticos de Vitória da Conquista e
Unidade Básica de Saúde em Jequié.

Projeto: A Ciência é um show
Coordenador (a): Joelia Martins Barros
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciências Biológicas ou Química;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino e vespertino;
Ter cursado a disciplina Bases Químicas da Biologia (para os alunos de Ciências Biológicas) e a
disciplina Química Geral I (para os alunos em Química);
Ter noção de preparo de soluções;
Ter interesse em apresentar a Ciência de forma lúdica e participativa para alunos do ensino
Fundamental e Médio em escolas públicas;
Ter iniciativa própria, ser responsável e mostrar disposição para pesquisar, aprender e testar
novos experimentos investigativos.

Projeto: Farmacovigilância na Segurança do Paciente
Coordenador (a): Gisele da Silveira Lemos
Nº de vagas: 02 vagas (01 vaga para discente do curso de Sistemas de Informação e 01 vaga para
discente do curso de Farmácia)
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Sistemas de Informação;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino;
Ter cursado as disciplinas Linguagem de Programação 1 e Algoritmos 1;
Ter noção de programação orientada a objeto, framework e conexão com banco de dados;
Ter experiência com Programação Web;
Ter interesse em Desenvolvimento de Sistemas.
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Farmácia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Trabalhar com os programas epidata 3.1 e o SPSS 21;
Ter experiência comprovada com farmacovigilância, notificação de eventos adversos, segurança
do paciente, erros de prescrição e administração de medicamentos;
Ter interesse na área de Farmácia Hospitalar.
COEX – COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
Projeto: Profilaxia de doenças parasitárias
Coordenador (a): Camila Pereira
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Enfermagem, Odontologia,
Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina;

Ter cursado a disciplina Parasitologia Humana;
Ter afinidade com público infantil para trabalhar com metodologias lúdicas;
Ter interesse na área de educação em saúde.
DS I – DEPARTAMENTO DE SAÚDE I
Projeto: Núcleo Interdisciplinar no Tratamento de Feridas da UESB
Coordenador (a): Roberta Azoubel
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Fisioterapia, Medicina ou
Enfermagem;
Ter experiência no tratamento e manuseio das feridas;
Ter disponibilidade para atender e organizar material de uso contínuo;
Ter cursando o 4º semestre de Enfermagem ou Fisioterapia;
Estar cursando a partir do 2º ano de Medicina;
Ter noção de biossegurança;
Possuir espírito de liderança e organização.

Projeto: Centro de Atendimento Odontológico e Fonoaudiológico Alvaro Marques - Microcefalia
Coordenador (a): Maria da Conceição Andrade de Freitas
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Odontologia;
Ter disponibilidade para trabalhar nas quartas-feiras das 14h às 19h;
Ter cursado a disciplina de Patologia BucoDental;
Ter experiência com manejo ambulatorial odontológico;
Ter afinidade com o público da 1a infância no tratamento de anomalias congênitas.

Projeto: Intervenção Fisioterapêutica nas Cefaléias Tensionais através da técnica de terapia manual
Coordenador (a): Fhelício Sampaio Viana
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Fisioterapia;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino;
Ter cursado as disciplinas de RTM, Cinesiologia e Cinesioterapia;
Ter noção de Terapia Manual;
Ter interesse em atendimentos fisioterapêuticos na sociedade.

Projeto: FOLOW UP: Acompanhamento do desenvolvimento motor de recém-nascidos de risco
Coordenador (a): Maria Nice Dutra de Oliveira
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Fisioterapia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e noturno;
Ter cursado as disciplinas: Anatomia Humana I, II e III, Fisiologia Humana, Cinesiologia e
Biomecânica, Semiologia em Fisioterapia;
Ter interesse em Fisioterapia Pediátrica;

Ter cursado 40% do curso.
DS II – DEPARTAMENTO DE SAÚDE II
Projeto: Grupo de Ajuda Mútua e Intersubjetividade do Cuidar no Caps II de Jequié - BA
Coordenador (a): Patrícia Anjos Lima
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Enfermagem;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino;
Ter cursado a disciplina Enfermagem em Atenção à Saúde Mental;
Ter noção de Terapias de Grupo e Conhecer a Política Nacional de Saúde Mental;
Ter experiência com pessoas em sofrimento mental e seus familiares;
Ter criatividade na organização de atividades de sensibilização e/ou mobilização relacionadas à
luta antimanicomial, exercício da cidadania e empoderamento;
Ter interesse em construir conhecimentos no campo da saúde mental.

Programa: Idoso saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no NIEFAM
Coordenador (a): Deusélia Moreira de Souza
Nº de vagas: 02 vagas (01 vaga para discentes do curso de Enfermagem e 01 vaga para discentes do
curso de Educação Física)
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Enfermagem ou Educação Física;
Acadêmico (a) a partir do 5º semestre do curso de graduação em Enfermagem que se relacione
ou tenha afinidade com a proposta do programa NIEFAM; que reflita sobre a universidade e a
produção científica, particularmente no âmbito do ensino, pesquisa e extensão; que contribua e
produza conhecimento a partir da problematização de práticas à saúde da família e que esteja
aberto para a avaliação contínua, crítica e transformadora de suas práticas quotidianas na Saúde
enquanto profissional de enfermagem em formação universitária.
Acadêmico(a) a partir do 4º semestre do curso de graduação em Educação Física que se
relacione ou tenha afinidade com a proposta do programa NIEFAM; que planeje,
implemente/programe e avalie ações educativas em conjunto com a equipe executora e reflita
sobre a universidade e a produção científica na área da temática do programa como educador
físico na promoção e avaliação continua da saúde das pessoas em condição crônica.

Programa: Educação Popular, Saúde e Cidadania
Coordenador (a): Ivone Gonçalves Nery
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Enfermagem ou Fisioterapia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino, vespertino e noturno;
Ter cursado as disciplinas Metodologia da Pesquisa Científica em Saúde, Educação em Saúde
e/ou Políticas de Saúde;
Ter noção de informática;
Ter interesse em trabalhos comunitários, reuniões em equipe, atividades voltadas à educação
popular em saúde;
Ter bom relacionamento interpessoal, atitude como liderança e ética profissional.

Programa: “Vamos amamentar, mamãe?”
Coordenador (a): Rosália Teixeira Luz
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina
ou Odontologia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter noção de informática;
Ter interesse em trabalhar com a comunidade.
DCHL – DEPARTAMENTO CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS
Projeto: Pelas mãos de autoras brasileiras contemporâneas: discutindo gênero na escola
Coordenador (a): Adriana Maria de Abreu Barbosa
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Letras.

Projeto: Artecidadão(ã): Fomentando as expressões artísticas no campo
Coordenador (a): Mainara Mizzi Rocha Frota
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Licenciatura em Teatro;
Ter cursado a disciplina CHL 735 – Estética do Oprimido;
Ter interesse em trabalhar com educação no campo.

Projeto: 60 e assiste: Uma hora de puro espetáculo
Coordenador (a): Cristiane Santos Barreto
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Licenciatura em Teatro ou Dança;
Ter disponibilidade para trabalhar no turno noturno ou nos turnos opostos de seus cursos;
Ter cursado disciplinas de montagem didática, cenografia, figurino ou iluminação;
Ter noção de produção executiva;
Ter experiência com word e criação de cartaz virtual;
Ter boa expressão oral e escrita.

Programa: Programa Artes Circenses em Movimento
Coordenador (a): Alda Fátima de Souza
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Licenciatura em Teatro, Dança;
Educação Física ou Pedagogia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter interesse nas atividades circenses e suas práticas educacionais;
Ter noção de Expressão Corporal;

Ter experiência em atividades lúdicas com crianças e/ou adolescentes e atividades artísticopedagógicas;
Ter interesse em aprender novas técnicas para ensino de atividades circenses voltadas para
crianças e adolescentes.
DCB – DEPARTAMENTO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Projeto: Laboratório Móvel de Ciências Naturais
Coordenador (a): Ana Cristina Santos Duarte
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, nos cursos de Ciências Biológicas ou cursos da
área de saúde;
Ter cursado a disciplina de Biologia Geral ou afim;
Ter noção de normas e técnicas de Laboratórios;
Ter experiência com manuseio de Microscópios e Lâminas;
Ter interesse em participar de atividades práticas/experimentais na Educação Básica.

Programa: Educação e Gestão Ambiental na UESB
Coordenador (a): Cláudia Coelho Santos
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da UESB;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter interesse na área de Educação Ambiental.

ANEXO III DO EDITAL Nº 108/2016
PROGRAMAS/PROJETOS DO CAMPUS DE ITAPETINGA
DCEN – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
Projeto: Parceria SEPEQUUS(UESB) X CEILK (ILK) na prática da equoterapia
Coordenador (a): Jânio Benevides de Melo
Nº de vagas: 02 vagas
Exigências:
Ser aluno regularmente matriculado na UESB, no curso de Zootecnia;
Ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino;
Ter cursado as disciplinas: Anatomia dos animais domésticos I e II, e Etologia;
Ter noção de comportamento de cavalo;
Ter experiência com montaria em cavalos;
Ter interesse em atividades com crianças, adolescente e adulto com ou sem necessidades
especiais, nas áreas de saúde, educação e equitação.
DCHEL – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LINGUAGEM
Programa: Ludoteca – Um espaço de práticas interdisciplinares em educação
Coordenador (a): Ennia Débora Passos Braga Pires
Nº de vagas: 01 vaga
Exigências:
Ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino;
Ter cursado a disciplina Didática I;
Ter noção do trabalho com crianças;
Ter interesse em trabalhar com atividades lúdicas e crianças.

ANEXO IV DO EDITAL Nº 108/2016
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PROEX
GERÊNCIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS – GEAC
Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista – Bahia – CEP: 45.083-900
Telefone: (77)3425-9370 - E-mail: geac.bolsista@uesb.edu.br

ATA GERAL DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO
Aos ________ dias do mês de _________________de_____________ compareceram os
candidatos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
para participar(em) da Seleção para Bolsista de Extensão do Programa/Projeto:
________________________________________________________________________________
coordenado por _____________________________________, do departamento_______________,
do campus de _______________________________.
A seleção foi composta de:
I. Análise do Histórico Escolar;
II. Prova escrita;
III. Entrevista.
São estes os resultados:
1ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
2ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
3ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
4ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
5ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
6ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
7ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
8ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________

9ºCandidato:____________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________
10ºCandidato:___________________________________________________________________
Média Final:________________________Classificação:__________________________________

________________________, ________ de agosto de 2016

Banca Examinadora:
Nome completo:

Assinatura:

_______________________________________________

________________________

_______________________________________________

________________________

_______________________________________________

________________________

ANEXO V DO EDITAL Nº 108/2016

ANEXO VI DO EDITAL Nº 108/2016

ANEXO VII DO EDITAL Nº 108/2016
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESNTE DA BAHIA – UESB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – PROEX
GERÊNCIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS – GEAC

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO

NOME:________________________________________________________________
CPF: ____________________________ Nº DO PIS OU NIT_____________________
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________Nº DE MATRÍCULA: _______________
ENDEREÇO:___________________________________________________________
BAIRRO/CIDADE: ______________________________________________________
TELEFONE FIXO E CELULAR: ____________________________________________
E-MAIL 1: ___________________________ E-MAIL 2:__________________________
CURSO: ______________________ TURNO DO CURSO:_______________________
SEMESTRE: ___________________ TURNO DISPONÍVEL: _____________________

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: _____________ BANCO:___________ CONTA CORRENTE:___________

LOCAL: _____________________________________ DATA: ______/_____/_______

_______________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

