UNIVERSIDADE FEDERAL BAHIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

DIVULGAÇÃO DAS ACCS – 2018.1

DISCIPLINAS OFERECIDAS COM O APOIO FINANCEIRO DA PROEXT
COORDENADOR / CONTATO

Adriana de Farias Jucá
adrianajuca@ufba.br

Adriana Valéria da Silva Freitas
Adrianaf719@gmail.com

Ana Paula Rocha do Bonfim
Paula.rocha@ufba.br

Anamélia Lins e Silva Franco
anamelialinms@gmail.com
André Luis Nascimento dos Santos
andreluisnascimentosantos@gmail.com

Angela Elisabeth Luhning
angelaluhning@gmail.com
Angela Machado Rocha
anmach@gmail.com

Auristela Felix de Oliveira Teodoro
auristelacontabil@msn.com

CÓDIGO / TÍTULO

MEVC54 - A ludicidade no
processo de ensino

ENFB90 - Envelheci, e agora?
Construindo Saberes e Práticas para
viver com Qualidade na Sociedade
Moderna

ENCONTROS
Terças-feiras das 08:50 às 11:35h –
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia
Laboratório Multiuso

SAÍDAS A CAMPO
Dias e Horários Previstos: A combinar com o chefe do setor
Local(is) da(s) Atividade(s): Laboratório de preparação de lâminas
Histopatológicas no Hospital de Medicina Veterinária da UFBA
Dias e Horários Previstos: Quartas-Feiras: 13:55h às 17:35h (duas
vezes por mês)

Quartas-Feiras: 13:55h às 17:35h – Escola
de Enfermagem
Local(is) da(s) Atividade(s): Instituições de longa permanência para
idosos, espaços públicos, Centro Social Urbano.
Dias e Horários Previstos:

DIRB33 - Observatório da
Pacificação Social

Segundas-feiras:13:h às 16:30h
Faculdade de Direito

Dias e Horários Previstos: Segundas-feiras a tarde

HACD26 - Ações Interdisciplinares
Em Práticas Integrativas E
Complementares

Segundas-Feiras: 13:00h às 16:40h
PAF III

ADMH48 - Lugares de memória,
poder e redes de solidariedade do
povo negro da Bahia: a gestão do
futuro

Sextas –feiras – 14:00h às 20:00h Escola de Administração, Fundação Pierre
Verget, Terreiro do Tumba Jussara

MUSE05 - Diálogos Com Práticas
Culturais Soteropolitanas
ICSC60 – Empreendedorismo em
Biotecnologia

FCCB70 - Ação Pedagógica
Contábil

Local(is) da(s) Atividade(s): ): Valença, Cairú e Salvador (IFBA e
CIAC)

Quintas-feiras: 13:00h às 16:40h
Escola de Música da UFBA

Local(is) da(s) Atividade(s): Escolas da área de saúde, Unidades de
saúde, Associações de moradores, profissionais, Universidades da
terceira idade
Dias e Horários Previstos: 20,27/04-04,11,18,25/05-01,08,15/0606,13,20,27/007
Local(is) da(s) Atividade(s): Terreiro do Tumba Jussara, Fundação
Pierre Verget, Assoc. E.V. de Brotas e Entorno
Dias e Horários Previstos: Horários alternativos ao encontro semanal
Local(is) da(s) Atividade(s): EMUS e locais a definir

Quartas-Feiras: 16:40h às 18:30h – Instituto
de Ciências da Saúde (ICS)

Terças-feiras de 13:00 horas às
14:00 horas
Faculdade de Ciências Contábeis

Dias e Horários Previstos: Quartas-Feiras: 09 de maio, 13 de junho,
25 de julho. 08:00h às 16:00h
Local(is) da(s) Atividade(s): COOPMARC – Cooperativa de Materiais
Recicláveis de Camaçari
Dias e Horários Previstos: : Terças-feiras

de 14:00 horas às

16:00 horas .
Local(is) da(s) Atividade(s):

Orfanatos e abrigos de

Salvador - Bahia
Blandina Felipe Viana
Blande.viana@gmail.com

BIOC88 - Ciência, Comunicação e
Cidadania: Engajamento da
sociedade civil em ações para
conservação dos serviços
ecossistêmicos

Quartas-Feiras: 10:40h às 12:30h – Sala de
aula do setor da Reprodução Animal,
localizada no Hospital Veterinário da Escola
de Medicina Veterinária da UFBA

Dias e Horários Previstos: Quarta-feira de
Local(is) da(s) Atividade(s): Fazenda

10:40 às 12:30 h

Experimental de Entre
Rios - BA Escola Técnica Família Agrícola Divina
Dias e Horários Previstos: a

definir

CURSOS ENVOLVIDOS

VAGAS

Zootecnia (05 vagas), BI Saúde (05 vagas), Medicina
Veterinária (02 vagas), Ciências Biológicas (02 vagas),
Medicina (02 vagas), Pedagogia (02 vagas), Artes
Plásticas (02 vagas)

20

Enfermagem (05 vagas), Nutrição (02 vagas), B.I. em
Saúde (03 vagas), Fisioterapia (02 vagas), Medicina (01
vagas), Serviço Social (01 vaga), dança (01 vaga)

15

Direito (matutino – 08 vagas), Direito (noturno – 08
vagas), B.I. em Humanidades (06 vagas), B.I. em
Saúde (06 vagas), Serviço Social (02 vagas), Psicologia
(02 vagas), Educação (02 vagas), Administração (02
vagas), Secretariado Executivo (02), Ciências
Sociais(02)
BI Saúde diurno (03 vagas), BI saúde noturno (03
vagas), BI Artes diurno (01 vaga), BI Artes noturno (01
vaga), BI Humanidades diurno (01 vaga), BI
Humanidades noturno (01 vaga), Interpretação Teatral
(02 vagas) Direção Teatral (01 vaga), Musica Popular
(01 vaga), Produção em Comunicação e Cultura (01
vaga)
Administração (04 vagas), Graduação Tecnológica em
Gestão Pública (03 vagas), Ciências Sociais –
Antroplogia (04 vagas), Arquitetura e Urbanismo (04
vagas), Pedagogia (03 vagas) BI Humanidades (04
vagas), Direito (02 vagas), Secretariado Executivo (02
vagas), Geografia (02 vagas)
Música Popular (04 vagas), Licenciatura (05),
(Composição (02 vagas),Bacharelado Instrumento (02
vagas), Licenciatura Teatro (07 vagas), BI Artes (05
vagas)

40

15

28

25

Biotecnologia (10 vagas), BI em Saúde (07 vagas),
Administração (03 vagas), Engenharia de Produção (05
vagas)

25

Ciências Contábeis –noturno (07 vagas), Ciências
Contábeis (08 vagas), Engenharia de Produção –
noturno (01 vaga), Direito –noturno (01 vaga), Direito
(01 vaga), Educação física (02 vagas), Ciências
Econômicas (02 vagas), BI Artes (02 vagas), BI Ciência
e Tecnologia (02 vagas), BI Humanidades (02 vagas),
BI Saúde (02 vagas), BI Saúde –E studo das Cidades
Noturno (02 vagas)

25

Ciências Biológicas (07 vagas), Comunicação Jornalismo ou Produção Cultura (02 vagas), Ciências
Sociais (01 vaga), Medicina Veterinária (02 vagas),
Zootecnia (02 vagas), Ciência da Computação (01
vaga)

15

Medicina Veterinária (7 ), Bacharelado

20

COORDENADOR / CONTATO

CÓDIGO / TÍTULO

Caio Biasi Mauro
Caio_biasi@hotmail.com
MEVC64 - Conhecendo os
Animais Montando Esqueletos

Carlos Alberto Etchevarrne
etchevarnebahia@gmail.com

Charbel Niño El-Hani
charbel.elhani@gmail.com

FCH459 - Prática Arqueológica em
Comunidade
BIOD46 - ETNOBIOLOGIA E
EDUCAÇÃO: Conhecimento
etnoecológico local como
fundamento de inovação
educacional para ensino de ciências
intercultural.

Chiara Albano de Araújo Oliveira
oliveirachiara@gmail.com

MEVC65 - O jumento no contexto
socioeconômico e cultural do
Nordeste

Climene Laura de Camargo
climenecamargo@hotmail.com

ENFC53 - Arte, Saúde e
Sustentabilidade em Comunidades
Quilombolas

Daniela Gomes dos Santos Biscarde
dbiscarde@ufba.br

ENFC52 - DIREITO À SAÚDE,
PARTICIPAÇÃO POPULAR E
CONTROLE SOCIAL NO SUS:
VIVÊNCIA EXTENSIONISTA.

ENCONTROS

SAÍDAS A CAMPO
Local(is) da(s) Atividade(s): Visita ao Parque

Quintas-feiras de 13:00 às 16:40
horas
Laboratório de Anatomia da
Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia da UFBA

Quartas-feiras de 07:00 às 11:40
horas
Laboratório de Arqueologia FCH

Zoobotânico
Getúlio Vargas; Visita às escolas públicas da
educação básica (a definir número de vezes)

Local(is) da(s) Atividade(s):
Encaminhar e-mail para o coordenador da disciplina para obter
essas informações

Primeira viagem: 24/04 a 28/04
Segunda viagem: 10/07 a 14/07
As viagens serão para as
comunidades pesqueiras de Siribinha e Poças, no
município do CondeBA.
Local(is) da(s) Atividade(s):

Instituto de Biologia/UFBA

Terças-feiras, de 08:50 às 11:35

Dias e Horários Previstos: Sextas, Sábados e e Domingos

Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia

Local(is) da(s) Atividade(s): Região do Recôncavo Baiano

Terças-feiras, de 14:00 às 16:00

Dias e Horários Previstos:

Escola de Enfermagem

Local(is) da(s) Atividade(s): Escola Municipal de Ilha de Maré e Sede
da ABECIM
Dias e Horários Previstos: A definir em reuniões

Débora Abdalla Santos
abdalla@ufba.br

MATC53 - ONDA SOLIDÁRIA
DE
INCLUSÃO
DIGITAL:
TECNOLOGIA A SERVIÇO DA
CIDADANIA

Débora de Lucca Chaves Preza
deborapreza@gmail.com

BIO C77 - PERCEPÇÃO DOS
EFEITOS DOS AGROTÓXICOS
SOBRE A SAÚDE HUMANA E
AMBIENTAL ATRAVÉS DE
UMA
ABORDAGEM
TRANSDISCIPLINAR
(com
vivência
no
campo,
longas
caminhadas e plantio).

Quartas -feiras, de 13:30 às 17:30
Escola de Enfermagem

Instituto de
Estatística.

Matemática

Conselhos Distritais de Saúde,
Conselho Estadual de Saúde, no Centro
Administrativo da Bahia e no Subúrbio Ferroviário,
Secretaria Municipal de Saúde
Local(is) da(s) Atividade(s):

Dias e Horários Previstos: A

Quarta feira das 14:50 às 16:40
e

VAGAS

Interdisciplinar em Saúde - noturno –
Salvador (6 ), Bacharelado
Interdisciplinar em Saúde( 4), Zootecnia
(1), Ciências Biológicas– Noturno – (1),
Ciências Biológicas (1)

Dias e Horários Previstos:

Dias e Horários Previstos:

Terças-feiras, de 13:50 às 17:40

CURSOS ENVOLVIDOS

definir

Instituto de Matemática e
Estatística
e
Oficinas no
GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer).
Local(is) da(s) Atividade(s):

e Horários Previstos: abril/2018, maio/2018,
junho/2018, julho/2018
Local(is) da(s) Atividade(s): Viagem para Mata de São João,
visita à cultivo tradicional;
Viagem para Dias Dávila – Fazenda de cultivo
hidropônico ;
Viagem para Conceição do Jacuípe – Visita central de
reciclagem de embalagens;
Viagem para a Chapada Diamantina: cultivo orgânico

Museologia (03 vagas), BI Artes (03 vagas), Ciências
Sociais (03 vagas), Belas Artes (03 vagas) BI
Humanidades (03 vagas)

15

Ciências Biológicas (5 vagas), Ciências
Biológicas Noturno (2 vagas), Ciências
Sociais (2 vagas), Pedagogia (2 vagas),
Ciência e Tecnologia BI ( 1 vaga),Ciência
e Tecnologia BI Noturno (1 vaga),
Humanidades BI ( 1 vaga),Humanidades
BI Noturno (1 vaga)

15

Zootecnia e veterinária (6), Biologia
(3), farmácia (2), Psicologia (2) e
Pedagogia (2)

15

Enfermagem (02 vagas), Artes Plástica (02 vagas), BI
Saúde (02 vagas), Arquitetura (02 vagas), Nutrição (02
vagas), Educação (02 vagas), Química (02 vagas),
Medicina (01 vaga)

15

Enfermagem (03 vagas), Fonoaudiologia
(03 vagas), Saúde Coletiva (02 vagas),
Nutrição (02 vagas), Odontologia (02
vagas), Bacharelado Interdisciplinar em
Saúde (03 vagas)

15

Ciência da Computação (05 vagas),
Engenharia de Computação Noturno (01
vaga), Ciência e Tecnologia BI Noturno
(03 vagas), Ciência e Tecnologia BI (03
vagas),Sistemas de Informação Noturno
(02 vagas) , Computação Noturno (04
vagas),Ciências Sociais (01
vaga),Comunicação (01 vaga),Pedagogia
(02 vagas),Psicologia (01 vaga),Serviço
Social (01 vaga)

24

Ciências Biológicas (04 vagas),
Nutrição(02 vagas), Medicina
Veterinária(02 vagas),Enfermagem(01
vaga),Gastronomia(01 vaga), Farmácia
(03 vagas),BI em Saúde (02 vagas)

15

Dias

Sextas-feiras, de 8h50min às
11h35min.
Instituto de Biologia

COORDENADOR / CONTATO

CÓDIGO / TÍTULO

ENCONTROS

SAÍDAS A CAMPO

Terças-feiras, de 08:50 às 11:35
Fábio Nicory Costa Souza
fabio.nicory@ufba.br

MEVC27 – Cabrito Ecológico na
Caatinga: alternativa sustentável
para agricultura de base familiar

Dias e Horários Previstos: Sextas, Sábados e Domingos – Durante
todo o dia

Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia

ARQB19 - Perícia Popular no
Sede da Associação de Moradores Local(is) da(s) Atividade(s): Sede da Associação de Moradores e
Centro Histórico de Salvador
e Amigos do Centro Histórico de Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH), locais públicos do
Salvador
(AMACH),
locais Centro Histórico de Salvador
públicos do Centro Histórico de
Salvador
Dias e Horários Previstos:

Guido Laércio Bragança Castagnino
guidocastagnino@ufba.br

MEVB28 – Ecoestação na UFBA:
Um Novo Conceito de Educação
Ambiental para as Escolas

VAGAS

Medicina Veterinária (06 vagas), Zootecnia (06 vagas),
Ciências Biológicas (03 vagas), Geografia (03 vagas).

18

Arquitetura e Urbanismo (08 vagas),
Direito (07 vagas), Cursos afins (05
vagas)

20

Zootecnia (11), Medicina Veterinária (04), Ciências
Biológicas diurno (03), BI Artes (02)

20

Direito (10 vagas), Direito noturno (10 vagas), BI Artes
(03 vagas), Desenho e Plástica (03 vagas)

26

Medicina Veterinária (05 vagas), Zootecnia (04 vagas),
Biologia (01 vaga), BI Saúde (05 vagas)

15

Direito (10 vagas), Mestrado Segurança Pública (05
vags), BI’s (10 vagas), Ciência Sociais (02 vagas),
História (03 vagas)

30

Local(is) da(s) Atividade(s): Território do Vale do São Francisco

Segundas-feiras, das 14:50h às
18:30h
Dias e Horários Previstos: Segundas-feiras, das 14:50h às 18:30h
Glória Cecília dos Santos Figueiredo
gloria.cecilia@ufba.br

CURSOS ENVOLVIDOS

sexta-feira as 8:50 as

12:00h.
PAF IV – Campus de Ondina
Sextas-feiras de 08:50 às 12:10

Local(is) da(s) Atividade(s): Aula

teórica em sala de aula no

PAF 03; aulas práticas no Meliponário da UFBA, no
Campus de Ondina.
Dias e Horários Previstos: A definir

Iuri Mattos de Carvalho
iuri.carvalho@gmail.com

DIRB85 – Direito, arte e luta por
reconhecimento

José Vasconcelos Lima Oliveira
vasco@ufba.br

MEVC52 - Orientações Técnicas A
Pequenos
Produtores
E
Trabalhadores
Rurais
Em
Comunidades E Assentamentos
Para
Um
Desenvolvimento
Sustentavel Em Micro Regiões Do
Estado Da Bahia

Julio Cesar de Sá da Rocha
julior@ufba.br

DIRB21 - História do Direito, Meio
Ambiente e Povos e Comunidades
Tradicionais

Quintas-feiras de 13:50 às 16:40
Faculdade de Direito

Local(is) da(s) Atividade(s): A definir

Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia

Dias e Horários Previstos: 17/05, 14/06, 13/07/2018
Local(is) da(s) Atividade(s): Euclides da Cunha e outros municípios
do estado da Bahia

Terças-feiras 14:50 às 16:40h
Segundas-feiras
18:30h

de

16:00

Encaminhar e-mail para o coordenador da disciplina para obter
essas informações

às

Faculdade de Direito

Dias e Horários Previstos: 03/2018 , 06/2018
Local(is) da(s) Atividade(s): Casa Branca do Engenho Velho, Ilhéus
Dias e Horários Previstos:

Karla Schuch Brunet
karlab@ufba.br

HACE31 - A Arte de Caminhar

Encaminhar e-mail para o coordenador da
disciplina para obter essas informações

Encaminhar e-mail para o coordenador da disciplina para obter
essas informações

Sextas-feiras – 14:00 às 17:00h
Larissa Chaves Pedreira Silva

lchavesp@ufba.br

Luciana Santos Cardoso
lucianac@ufba.br

Local(is) da(s) Atividade(s):

ENFC55 - Cuidado Domiciliar a
Pessoas com Dependência na
Comunidade
FAR458 - Educação em Saúde:
Prevenção e Diagnóstico de
Doenças Parasitárias

PAF V – Campus de Ondina

Dias e Horários Previstos: 04/05, 18/05, 06/06, 13/07
Sextas-feiras, 07:00 às 19:00h
Local(is) da(s) Atividade(s): Ilha de Maré, Praia Grande

Terças-feiras às 13:30h
Faculdade de Farmácia - UFBA (Sala
a definir)

10/04/18 e 17/04/18 – Das
08:00h às 18:00h.
09/05/18 e 16/05/18 – Das 08:00h às 18:00h.
Dias e Horários Previstos:

BI Artes (04 vagas), Dança (02 vagas),
Educação física (02 vagas), Ciências
Biológicas (02 vagas), Artes Plásticas (02
vagas)
Comunicação
(02
vagas),
Arquitetura (02 vagas), BI Humanidades
(02 vagas)
Fonoaudiologia (01 vaga), Arquitetura
(01 vaga), Enfermagem
(04 vagas),
Psicologia (01 vaga), Medicina (01 vaga)
Odontologia (01 vaga), Serviço Social (01
vaga), BI Saúde (02 vagas), NUT 01
vaga), Fisioterapia (02 vagas)
Farmácia diurno (05 vagas), Farmácia
Noturno (03 vagas), Biologia (02 vagas),
BI Saúde (02 vagas), Mestrado em
Imunologia (02 vagas), (01 vaga),

18

15

15

COORDENADOR / CONTATO

CÓDIGO / TÍTULO

ENCONTROS

SAÍDAS A CAMPO
Atividade(s):
Área

da(s)
endêmica
esquistossomose, município do Conde.
Local(is)

Mara Zélia de Almeida
mza@ufba.br

FAR454 - Busca Racional por
Novos Fármacos de Origem Vegetal

Terças ou
158:30h

quintas-feiras

às

VAGAS

(02 vagas), farmácia (03
vagas), Farmácia noturno (03 vagas),
Medicina (02 vagas), BI Saúde (03
vagas), BI Saúde noturno (03 vagas),
Nutrição (02 vagas),

18

(06 vagas), BI Saúde diurno (05
vagas), BI Saúde noturno (05 vagas),
Nutrição (02 vagas), Medicina (02 vagas)

20

Naturais (02 vagas), Ciências
Biológicas (02 vagas), Fonoaudiologia
(02 vagas), Medicina Veterinária (05
vagas), Pedagogia (01 vaga), Nutrição (02
vagas), Zootecnia (01 vaga), BI Saúde (03
vagas),

18

(10 vagas), Arquitetura e
urbanismo (06 vagas), BI Artes (07
vagas), BI Humanidades (07 vagas),

30

em

Dias e Horários Previstos: Nos horários de 07:00 e 08:00h
Local(is) da(s) Atividade(s): Feira de São Joaquim, Unidades Básicas
de Saúde, Mapeamento e inserção da Farmácia Viva em unidades de
saúde do município

Faculdade de Farmácia

CURSOS ENVOLVIDOS

Ciências Biológica

Dias e Horários Previstos:
Farmácia

Márcia Cristina Aquino Teixeira
marciat@ufba.br

FAR457 - Educação em Saúde:
Prevenção de Anemias

Sextas-feiras de 07:55 às 11:35h

Marcia Maria Magalhães Dantas de
Farias
mmmdf2013@outlook.com

MEV454 - ANATOMIA: Uma
Visão Comparada Voltada às
Escolas de Ensino Fundamental e
Médio da Cidade de Salvador-Ba

Sexta - 13h às 16:40h

Dias e Horários Previstos: :

Setor de anatomia veterinária da
Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia

Local(is) da(s) Atividade(s):

Local(is) da(s) Atividade(s):

Faculdade de Farmácia

Encaminhar e-mail para o coordenador da disciplina para obter
essas informações

Ciências

COMB49 - Audiovisual e direito à
cidade

Marcus Vinícius Galvão Loiola
viniciuis_mev@hotmail.com

MEVC55
Inserção
de
biotecnologias da reprodução na
ovinocultura leiteira da região do
Recôncavo da Bahia

Maria Aparecida José de Oliveira
cidinhaba@hotmail.com,

BIOC78 - Matas Urbanas e
Permacultura: Usos e Convivências
nas Áreas Verdes da UFBA

Quartas-feiras de 10:40 às 12:30h
Sala de aula do setor da
Reprodução Animal localizada no
Hospital Veterinário da Escola de
Medicina Veterinária da UFBA

13:55

as

Comunicação

Gamboa de Baixo,
Saramandaia,
Plataforma,
Comércio,
Centro
Histórico, Nordeste de Amaralina e São Cristovão.
Dias e Horários Previstos: Sextas, Sábados e Domingos
das 07:00 às 18:00
Local(is)

Faculdade de Comunicação

das

Diariamente, entre 30 de abril e

12 de maio de 2018.

Sexta – 08:50 às 12:30h

Quintas-feiras
16:40h

Laboratórios do Setor de

Anatomia Veterinária
Dias e Horários Previstos:

Marcos Oliveira de Carvalho
marcos.carvalho@ufba.br

Sexta - 13h às 16:40h

da(s)

Atividade(s):

Local(is) da(s) Atividade(s): Fazenda

Experimental de Entre
Rios; Fazenda Experimental de São Gonçalo dos
Campos

Dias e Horários Previstos:

14 /04/18 de 8:00 às 13 horas

Local(is) da(s) Atividade(s):

Salas de aula do PAF ou IBIO

Estações de Permacultura

urbanas de Salvador-BA.

Dias e Horários Previstos:

Maria Cecília de Paula Silva
mcecili@ufba.br

EDCJ90 - Memória e Experiência Diálogos
Comunidade
e
Universidade

Quartas-feiras
às16:00h

de

14:00h

HCEL,
FACED/UFBA
SALADEARTE – Cinema da
UFBA Outros

Quartas-feiras; outros dias e
horários a combinar, entre Abril e Agosto
Ilha de Itaparica, Município de
Vera Cruz, comunidade de Mar Grande e Cachoeira,
Recôncavo da Bahia
Local(is) da(s) Atividade(s):

Medicina Veterinária (11 vagas), Biotecnologia (01
vaga), Biologia (01 vaga), BI Saúde (02

15

vagas),
Geografia Noturno (01 vaga), Arquitetura
Noturno (01 vaga), B.I. em Ciência e
Tecnologia (01 vaga), Ciências Biológicas
(01 vaga), Ciências Naturais (01 vaga),
B.I. em Saúde (01 vaga), Ciências
Biológicas Noturno (01 vaga), Saúde
Coletiva Noturno (01 vaga), Ciências
Sociais (01 vaga), Comunicação (01
vaga), Psicologia (01 vaga), Serviço
Sociais (01 vaga), B.I. em Humanidades
(01 vaga), Pedagogia Noturno (01 vaga),
B.I. em Artes (01 vaga), Arquitetura (01
vaga), Engenharia Sanitária e Ambiental
(01 vaga), Geologia (01 vaga)
Educação Física (04 vagas), Pedagogia (03
vagas), BI Humanidades (01 vaga),
Ciências Naturais (01 vaga), PPGE –
Mestrado e Doutorado (04 vagas), Dança
(01 vaga), Artes Plásticas (01 vaga),
Ciências Sociais (01 vaga), História (01
vaga), Geografia (01 vaga), ComunicaçãoProdução em Comunicação e Cultura (01
vaga), BI Saúde (01 vaga), Letras (01
vaga), Música (01 vaga), Direito (01
vaga), Belas Artes (01 vaga)

18

24

COORDENADOR / CONTATO

CÓDIGO / TÍTULO

ENCONTROS
Dias

Maria Constantina Caputo
mccaputo50@gmail.com

HACB79 - Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida

Terças-feiras, de 08:00 às 12:00h

e

Horários

SAÍDAS A CAMPO
Previstos: Todas

Local(is) da(s) Atividade(s): Serão

Pavilhão de Aulas da Federação
III

desenvolvidas oficinas e
aulas para a comunidade carcerária nas unidades
selecionadas.
Dias e Horários Previstos:

Maria das Graças Farias Pinto
pintogra@ufba.br

MEV458 - Museu Interativo de
Anatomia Comparada

as terças-feiras

(quinzenalmente),

Sexta- feiras das 13:00h ás
16:40h
Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia e Museu Interativo de
Anatomia Comparada - MIAC

CURSOS ENVOLVIDOS

VAGAS

Medicina (02 vagas), Pedagogia, (04 vagas) Psicologia
(04 vagas), Direito (04 vagas), BI Saúde (04 vagas), BI
Ciência e Tecnologia (04 vagas), BI Humanidades (04
vagas), Ciência Sociais (04 vagas), Serviço Social (02
vagas)

32

Data prevista 09/02/18, das

13:00 ás 17:00h.
Local(is) da(s) Atividade(s): Projeto TAMAR, SUMAI/UFBA,
Escolas Públicas da Educação Básica e Instituições de

Ensino Para Crianças com Deficiências (a definir
locais e número de vezes)

20

Dias e Horários Previstos:

Maristela de Cassia Seudo Lopes
maristela.cassia@ufba.br

MEVC53 - Atendimento Clínico
Para Equídeos de Proprietários de
Baixa Renda

Terça-feira das 12:00 às 13:00h
Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia-UFBA

Durante os finais de semanas,
previamente agendados, tendo a saída para visitas e
atendimentos na tarde da sexta-feira e retorno na
manhã do domingo.

BI em saúde (04 vagas), Museologia (01
vaga), Pedagogia (01 vaga), Medicina (01
vaga), Medicina veterinária (06 vagas),
Zootecnia (05 vagas), (02 vagas).

Local(is) da(s) Atividade(s): Áreas

rurais próximo à Salvador

Medicina
veterinária
(14
vagas),
Zootecnia (03 vagas), BI Saúde (03
vagas)

20

Enfermagem (06 vagas), Bacharelado
Interdisciplinar Saúde (02 vagas),
Serviço Social (02 vagas), Direito (02
vagas), Odontologia (02 vagas),
Pedagogia (02 vagas), Psicologia (02
vagas), Medicina 02 vagas)

20

Medicina Veterinária (06 vagas), Zootecnia (06 vagas),
Ciências Biológicas (03 vagas), Geografia (03 vagas)

18

e cidades vizinhas
Dias e Horários Previstos:

12/04/2018 - 26/04/2018 17/05/2018 -07/06; 14/06 e 21/06 - 12/07/2018 26/07/2018 - 02/08/2018 - 09/08/2018 -

Nadirlene Pereira Gomes
npgomes@ufba.br

Paulo César Costa Maia
pcmaia@ufba.br

ENFA79
Abordagem
Interdisciplinar e Transdisciplinar
dos
Problemas
de
Saúde
Relacionados à Violência

MEVB63 - Desenvolvimento da
Fazenda Experimental da UFBA de
Entre-Rios Através da Criação de
Caprinos, Ovinos e Aves de Corte e
postura

Quinta-feira, das 14:00 às 18:00
horas.
Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia

Quintas-feiras de 08:50 às 10:40h

Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia-UFBA

Coletivo de Mulheres do
Calafate; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas- Pelourinho; Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescentes Barroquinha; Escola
Estadual Dom Avelar Brandão Vilela; Centro de
Referência Loreta Valadares; Visita a Delegacia
Especial de Atendimento ao Idoso; Ronda Maria da
Penha- Periperi; Visita ao Núcleo de Estudos e
Prevenção ao Suicídio e ao Centro de Informação
Antiveneno da Bahia;
Local(is) da(s) Atividade(s):

Dias e Horários Previstos:

Sextas, Sábados e Domingos –

O dia inteiro
Local(is) da(s) Atividade(s): Município de Entre Rios e Litoral Norte da
Bahia
Dias e Horários Previstos:

Pedro Rodolpho Jungers Abib
pedrabib@ufba.br

EDCJ89 - Mestres e Mestras das
Culturas Populares e a Educação

Quinzenalmente às quartas-feiras das 15:00
às 17:00h

Local(is) da(s) Atividade(s): Antonio Cardoso (cidade natal do
mestre Bule Bule), Camaçari (cidade que o mestre mora
atualmente), além de aulas-espetáculo a serem apresentadas em
momentos pontuais na universidade ou em outros locais.

Dias e Horários Previstos:

Pedro Rodolpho Jungers Abib
pedrabib@ufba.br

EDCH82 – Saberes e Fazeres da
Cultura Popular na Educação

Quintas--feiras das 16:40 às 18:30
Faculdade de Educação

Instituto de Biologia/UFBA

11 a 13 de maio – Recôncavo
Baiano – 08 a a10 de junho – Região do Baixo Sul Valença

Artes Cênicas – Interpretação (01 vaga), Artes Cênicas
– Direção (01 vaga), BI Saúde – noturno (01 vaga), BI
Saúde – diurno (01 vaga), Ciência Biológicas (02
vagas), Dança (02 vagas), Educação Física (04 vagas),
Filosofia (02 vagas), Gênero e Diversidade (02 vagas),
Música (02 vagas), Pedagogia (01 vaga), Serviço Social
(01 vaga), Ciências Sociais (02 vagas), BI Artes –
diurno (02 vagas), BI Artes – noturno (02 vagas), BI
Humanidades noturno (02 vagas), BI Humanidades
diurno (02 vagas)
Artes Cênicas – Interpretação (01 vaga), Artes Cênicas
– Direção (01 vaga), BI Saúde – noturno (01 vaga), BI
Saúde – diurno (01 vaga), Ciência Biológicas (02
vagas), Dança (02 vagas), Educação Física (04 vagas),
Filosofia (02 vagas), Gênero e Diversidade (02 vagas),
Música (02 vagas), Pedagogia (01 vaga), Serviço Social

30

30

COORDENADOR / CONTATO

CÓDIGO / TÍTULO

ENCONTROS

SAÍDAS A CAMPO
Local(is) da(s) Atividade(s): Região

do Baixo Sul –
Valença, Nilo Peçanha, Baia de Camamu, Quilombo
Tenondê (Região de Valença), Sto. Amaro, S.
Francisco do Conde, Cachoeira,

VAGAS

Dias e Horários Previstos:

Rejane Maria Lira da Silva
rejanelirar2@gmail.com

BIOA82 – Programa Social de
Educação, Vocação e Divulgação
Científica

Encaminhar e-mail para o coordenador da
disciplina para obter essas informações

Imersão – Abril-2018/sexta (18
às 20h), sábado (9 às 18h) e domingo (9 às 12h) –
Realização de Oficinas – Maio/2018/sexta (18 às
20h), sábado (9 às 18h) e domingo (9 às 12h)/ Imersão e Realização de Oficinas/Julho/2018/sexta
(18 às 20h), sábado (9 às 18h) e domingo (9 às 12h) –
Junho/2018 – sexta (14 às 16h), sábado e domingo (9
às 16h)

CURSOS ENVOLVIDOS
(01 vaga), Ciências Sociais (02 vagas), BI Artes –
diurno (02 vagas), BI Artes – noturno (02 vagas), BI
Humanidades noturno (02 vagas), BI Humanidades
diurno (02 vagas)

Local(is) da(s) Atividade(s): Local(is) da(s) Atividade(s): Instituto

de Biologia, UFBA e nas referidas escolas (Salvador,
Santo Amaro, Cachoeira e Lençóis, BA).

15

Escola de Medicina Veterinária (12 vagas), BI Saúde
(01 vaga), Zootecnia (01 vaga) Bioteccnologia (01
vaga), Biologia (01 vaga)

16

Dias e Horários Previstos:

Rodrigo Freitas Bittencourt
rfbvet1@gmaill.com

MEVC26 – Melhoramento Genético
e Banco de Germoplasma de
Caprinos e Ovinos Nativos do
Nordeste Brasileiro

Quarta-feira de 10:40 às 12:30h; Sábados de
08:50 às 12:30h
Setor de reprodução Animal e Obstetrícia
Veterinária da UFBA

Rosiléia Oliveira de Almeida
rosileiaoalmeida@hotmail.com

EDCH58 – Escolas Sustentáveis:
Valorizando o Protagonismo Juvenil
do Diagnóstico e Desenvolvimento
de Propostas de Intervenção

Thadeu Mariniello Silva
thadeumsilva@gmail.com

MEVC66 - Boas Práticas no
Manejo,
Manipulação
e Segundas-feiras, das 08:50:00 ás
Experimentação em Animais de 12:30.
Escola de Medicina Veterinária e
Laboratório
Zootecnia e Centro de Criação de

Sextas-feiras, das 7:55 às 11:30 h
Faculdade de Educação – UFBA

Sextas-feiras de 07:00 às
18:00h; Sábados de 07:00 às 18:00h; Domingos de
07:00 às 12:00h

Química (01 vaga), Direito (01 vaga), BI
Saúde (02 vagas), Ciência e Tecnologia
BI (01 vaga), Humanidades BI (01 vaga),
Farmácia (01 vaga), Medicina (01 vaga),
Psicologia (01 vaga), Pedagogia (01
vaga), Ciências Biológicas (04 vagas),
Comunicação (01 vaga)

Local(is) da(s) Atividade(s):
Encaminhar e-mail para o coordenador da disciplina para obter
essas informações

Pedagogia (02 vagas), Pedagogia noturno
(02 vagas), Licenciatura em Ciências
Naturais (04 vagas), Licenciatura em
Química (02 vagas), Licenciatura em
Química noturno (02 vagas), Licenciatura
em Biologia (02 vagas), Licenciatura em
Biologia noturno (02 vagas), Licenciatura
em Física (02 vagas), Licenciatura em
Dias e Horários Previstos: Sextas-feiras, das 7:55 às 11:30
Física noturno (02 vagas), Licenciatura em
h
Geografia (02 vagas), Licenciatura em
Geografia noturno (02 vagas), Engenharia
Local(is) da(s) Atividade(s): Colégio Estadual Deputado
Ambiental e Sanitária (02 vagas),
Manoel Novaes, Colégio Estadual Odorico Tavares,
Arquitetura (01 vaga), Arquitetura noturno
Creche UFBA
(01 vaga), BI Saúde (01 vaga), BI Saúde
noturno (01 vaga), BI Ciência e
Tecnologia (01 vaga), BI Ciência e
Tecnologia noturno (01 vaga), BI Artes
(01 vaga),
BI Artes noturno (01 vaga), BI
Humanidades (01 vaga), BI Humanidades
noturno (01 vaga).
06/08/2018 de 13:00 ás 16:40 BI em saúde (04 vagas), Biotecnologia (02
vagas), Farmácia (02 vagas), Medicina (02
Local:
vagas), Medicina veterinária (05 vagas),
Nutrição (02 vagas), Zootecnia (02 vagas),
Local(is) da(s) Atividade(s): Biotério da Fio Cruz Ba
Ciências Biológicas (01 vaga)

36

Dias e Horários Previstos:

20

COORDENADOR / CONTATO

CÓDIGO / TÍTULO

ENCONTROS

SAÍDAS A CAMPO

CURSOS ENVOLVIDOS

VAGAS

Ciências Sociais (25 vagas), Arquitetura e Urbanismo
(05 vagas), Geografia(04 vagas) Direito (01 vaga)

20

BI Humanidades (10 vagas), BI Artes (04 vagas),
Ciências Sociais (10 vagas), Psicologia (04 vagas),
Serviço Social (04 vagas), Educação (04 vagas)

36

Animais de Laboratório

Urpi Montoya Uriarte
urpi@terra.com.br

FCHL63 - Habitar Casarões e
Habitar o Centro: Um Estudo das
Ocupações/Ocupantes no Centro
Histórico de Salvador

Dias e Horários Previstos:

Quintas-feiras das 13 às 17h
FFCH

6º, 7º, 8º e 9º encontros:
trabalho de campo; 12º, 13º, 14º e 15º encontros:
trabalho de campo
Local(is) da(s) Atividade(s): Pelourinho, CHS e proximidades
Dias e Horários Previstos:

Victor Coutinho Lage
victor.lage@ufba.br

HACE32 - Interseccionalidade,
Política
e
Produção
de
Conhecimento

Segundas-feiras de 13:55 às 17:35h
UFBA – Campus de Ondina

DISCIPLINAS OFERECIDAS PELAS UNIDADES SEM O APOIO FINANCEIRO DA PROEXT
CÓDIGO
ARQB13
BIOB63
EDC456
EDCD94
ENFB35
ICS459
MUSD41

TÍTULO
ACCS: PRÉ -FABRICAÇÃO EM ARQUITETURA
ACCS: MAPEAM BIORREG PARTIC COMUM COSTEIRAS...EDC AMBIENTAL
ACCS: AÇÕES CURRICULARES EM ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA
ACCS: EDUCAÇÃO EM REDE: ARTICULAÇÃO ENTRE A UFBA E A ESCOLA BÁSICA
ACCS:CUIDADOTECA-CUIDADO TRANSDISCIPLINAR DO CORPO
ACC: ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
ACC: MÚSICA NO CAPÃO

29/04, 10/06, 24/06, 30/06,

07/07, 14/07
Local(is) da(s) Atividade(s): Conjunto 27 de abril, Sindicato dos
Trabalhadores Domésicos, Coletikvo Creuza Oliveira, Nordeste de
Amaralina.

DESCRIÇÃO DAS DISCIPLINAS OFERECIDAS PELA PROEXT

ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS
ADMH48 - LUGARES DE MEMÓRIA, PODER E REDES DE SOLIDARIEDADE DA POPULAÇÃO NEGRA DA BAHIA: A GESTÃO DO FUTURO
Essa ACCS em verdade funcionará como um verdadeiro laboratório de práticas sociais comunitárias, uma feita em que, através da intervenção social dos alunos matriculados em conjunto com as lideranças
religiosas do Tumba Jussara, realizaremos processos de reaproximação desse espaço sagrado junto às suas comunidades do Entorno. Nesse sentido, o espaço da disciplina se constituirá em um fórum
qualificado de debates e reflexões coletivas acerca de questões nevrálgicas que concernem aos desafios de continuidade da ação coletiva dessa entidade negra no seu Território, uma verdadeira mediação
entre as demandas do lugar e os desafios da contemporaneidade. Por essa razão, as noções de memória, poder e redes de solidariedade serão articuladas como balizadoras da prática social coletiva, algo
que nos lança a um processo de mediação entre o passado, presente e o futuro. “O que se espera para o futuro?” é justamente a questão transversal que estará implícita ao longo de todo o processo.

REJANE MARIA LIRA DA SILVA
BIOA82 – PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
A ACCS BIO A82 pretende intensificar o contato da Universidade com a sociedade (especificamente comunidades quilombolas), contribuindo para o cumprimento do seu objetivo social; articular
conhecimento técnico, científico, artístico e cultural produzido na Universidade com o conhecimento construído pelas comunidades quilombolas e os diversos atores sociais, com vistas a instrumentalizar os
participantes para atuarem nos processos de transformação social; fortalecer a indissociabilidade entre funções essenciais da Universidade: ensino, pesquisa e extensão; contribuir para a melhoria da
qualidade da formação acadêmica propiciada pelos cursos de Graduação e de Pós-Graduação desta Universidade; contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da expansão das atividades de
extensão universitária e de desenvolvimento tecnológico, criação e inovação; estimular a busca de novos objetos de investigação e de inovação, bem como o desenvolvimento tecnológico a partir do contato
com problemas da comunidade e sociedade; gerar e propagar conhecimentos, saberes e práticas no campo das Ciências, da Cultura e da Tecnologia; e propiciar formação e habilitação nas diferentes áreas
de conhecimento e atuação, visando ao exercício de atividades profissionais e à participação no desenvolvimento da comunidade e sociedade.

MARIA APARECIDA JOSÉ DE OLIVEIRA
BIOC78 - MATAS URBANAS E PERMACULTURA: USOS E CONVIVÊNCIAS NAS ÁREAS VERDES DA UFBA
A finalidade desta ACCS é despertar o pensamento pluri, multi e interdisciplinar para as questões ambientais, sobretudo em ambientes urbanos, com o intuito de desenvolver reflexões críticas acerca da
crise ambiental, assim como a construção e disseminação de alternativas a partir de relações cidadãs com as comunidades parceiras e os estudantes. Neste contexto, e de forma transversal e dialética,
facilitar a intensificação do contato da universidade com a sociedade, especialmente com aquelas de entorno, na medida em que se constroem reflexões e ações sobre o uso e convivência das áreas verdes
da universidade, contribuindo para o cumprimento do seu objetivo social. Buscamos mobilizar, sensibilizar e articular conhecimentos produzidos na Universidade com os conhecimentos produzidos pelas
comunidades e seus diversos atores sociais, de modo a promover o diálogo entre estes diferentes saberes, buscando os processos de transformação social por meio da relação cidadã entre os
participantes; realizar oficinas pedagógicas com as comunidades rurais e público universitário, com a temática voltada à biodiversidade e agroecologia, visando integrar e fortalecer a relação entre ensino,
pesquisa e extensão. Desta forma, almejamos contribuir para a melhoria da formação acadêmica em sua esfera social; articular os temas da ACCS em busca de novos objetos de investigação e de
inovação, bem como o desenvolvimento tecnológico a partir do contato direto com os problemas que vem atingir a comunidade e sociedade; promover as atividades que possam resgatar a diversidade dos
saberes e das práticas nas esferas das Ciências, da Cultura, da Tecnologia e das Artes das comunidades envolvidas; divulgar os conhecimentos gerados com as diferentes práticas e técnicas aplicadas
durante a ACCS.
BLANDINA FELIPE VIANA
BIOC88 - CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO E CIDADANIA: ENGAJAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL EM AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
A ACCS BIOC88 desenvolve-se sob os paradigmas da ciência cidadã, método de participação pública em investigações científicas, nesse sentido esta proposta é inovadora por garantir o protagonismo dos
atores sociais envolvidos na produção de conhecimento científico, bem como, no processo de identificação e resolução de problemas socioambientais. Na perspectiva dos estudantes, os conteúdos
abordados e a experiência vivida, estimulam a autonomia e criticidade na resolução sistemática de problemas sociais utilizando metodologias participativas.

Em 2018.1, o foco das intervenções será voltado para o teste de coleta de dados sobre a interação planta-animal, o qual será lançado em março de 2018. Nesse sentido, a proposta visa o desenvolvimento
de intervenções que visam o recrutamento e a participação dos voluntários na coleta de dados aliadas a estratégias de comunicação e divulgação científica. Para tal, os alunos serão estimulados a
desenvolver estratégias de resolução de problemas relacionadas ao engajamento dos atores sociais no projeto de ciência cidadã – Guardiões da Chapada.
MARCOS DE OLIVEIRA CARVALHO
COMB49 – AUDIOVISUAL E DIREITO A CIDADE
A Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) “Audiovisual e direito à cidade” atende ao previsto para um componente curricular, na modalidade disciplina, conforme Resolução Nº 01/2013. O
desenvolvimento desta ACCS, se dá inicialmente através de parceria entre o Laboratório de Audiovisual da FACOM (LabAV), o Programa de Extensão CURIAR - Escritório Modelo de Arquitetura e
Urbanismo (FAUFBA) e o Grupo de Pesquisa Lugar Comum (PPGAU FAUFBA), incluindo entre professores colaboradores e coordenador, docentes dos cursos da Área de Concentração em Cinema e
Audiovisual, Arquitetura e Urbanismo. Para além dessa articulação entre diferentes unidades da UFBA, a ACCS se realizou em sua primeira edição no semestre 2017.2 a partir de parceria estabelecida com
a ocupação Luísa Mahin, vinculada ao MLB - Movimento Nacional de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, localizada no bairro do Comércio (Salvador, BA), desde novembro de 2016. A disciplina propõe uma
formação inicial dos alunos na realização audiovisual em contextos que envolvem movimentos organizados da sociedade civil, e relativos a temas do direito à cidade e processos coletivos urbanos. Através
de uma introdução aos princípios básicos da realização audiovisual, e em meio ao reconhecimento de agentes sociais e disputas no espaço urbano, os alunos serão desafiados a produzirem narrativas
audiovisuais com os integrantes dos movimentos sociais em seus locais de atuação. Nesta edição proposta para o semestre de 2018.1 essas narrativas serão produzidas paralelamente à realização do
intercâmbio entre o Grupo de Pesquisa Lugar Comum, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e o Mestrado em Prática do Desenvolvimento Social,
The Bartlett Development Planning Unit (DPU) da University College London (Inglaterra), em torno do projeto Política, Democracia e Direito à Cidade. Nesta edição do intercâmbio os movimentos sociais de
Salvador envolvidos serão: Acervo da Laje, Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico, Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, Ocupação Luisa Mahin, Movimento
Sem-Teto da Bahia, Associação de Moradores do Loteamento Nova República, e o Grupo Cultural Arte Consciente.
ADRIANA DE FARIAS JUCÁ
MEVC54 - A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE HISTOLOGIA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE SALVADOR
O estudo da Histologia baseia-se na análise microscópica de cortes de órgãos e tecidos. A utilização de imagens em que as estruturas relevantes estejam indicadas constitui o apoio essencial para este
aprendizado (MACHADO-SANTELLI, 2003). Há quatro tipos fundamentais de tecidos (epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso), os quais são constituídos por células e matriz extracelular, formando uma
entidade contínua que funciona conjuntamente e responde de modo coordenado as exigências do organismo (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008).
O objetivo de um curso de Histologia consiste em fazer o estudante compreender a microanatomia das células, dos tecidos e dos órgãos e correlacionar as estruturas com as funções. Os métodos
empregados por histologistas são extremamente diversos, incluindo as técnicas de preparação tecidual, colorações, microscopias óptica e eletrônica (de transmissão e de varredura), histoquímica,
imunocitoquímica, culturas celulares, dentre outras (ROSS e PAWLINA, 2008).
A ACCS MEVC54 se propõe a trabalhar de forma lúdica com os conteúdos de Histologia que fazem parte do ensino médio na disciplina de Biologia. Diferentes livros textos utilizados nas escolas trazem os
sistemas corporais e os tecidos que os constituem com explicações em textos e figuras. A vinda das estudantes a UFBA construirá um novo olhar para essa disciplina, despertando o interesse pela ciência e
o pensar diferente.
ADRIANA VALÉRIA DA SILVA FREITAS
ENFB90 - ENVELHECI, E AGORA? CONSTRUINDO SABERES E PRÁTICAS PARA VIVER COM QUALIDADE NA SOCIEDADE MODERNA
A presente proposta está inserida no tema do envelhecimento e como este é considerado na sociedade. O envelhecimento é um processo natural, portanto, deve ser tratado com naturalidade apesar de sua
complexidade, pois envolve diferentes áreas do conhecimento.. A pessoa que encontra-se na fase da velhice conhece as muitas dificuldades que lhe é imposta pela sociedade através de preconceito,
estigma, , isolamento social e as diferentes violências a quais estão expostas.
Assim, a ACCS Envelheci, e agora? Construindo saberes e práticas para viver com qualidade na sociedade moderna propões colocar jovens, representados por uma parcela dos estudantes de graduação e
pessoas idosas de contextos diversos para dialogarem e buscarem compartilhar conhecimentos com vistas a viverem suas estapas etárias de maneira digna e respeitosa.

ANA PAULA ROCHA DO BONFIM
DIRB33 - OBSERVATÓRIO DA PACIFICAÇÃO SOCIAL
Observatório da Pacificação Social trata-se de um projeto de extensão que tem por objeto geral realizar atividade de estudos sobre a pacificação social, mediante a leitura, discussão dos temas propostos,
contribuir para a melhoria da qualidade da formação acadêmica propiciada pelos cursos de graduação e de pós-graduação desta Universidade, uma vez que a experiência extensionista associada à
realização de pesquisa e extensão aprovados nos editais PIBIC e PIBIEX; Articular conhecimento técnico, científico, artístico e cultural produzido na Universidade com o conhecimento construído pelas
comunidades e os diversos atores sociais, com vistas a instrumentalizar os participantes para atuarem nos processos de transformação social, uma vez que esta articulação, além de necessária, se
materializa na implantação de núcleos de mediação escolar, comunitária e universitária em diversos espaços e com diversos parceiros.

ANGELA ELISABETE LUHNING
MUSE05 - Diálogos Com Práticas Culturais Soteropolitanas
Mesmo que já haja diversas disciplinas que se proponham a mergulhar no ambiente da cidade, ainda não existe nenhuma disciplina com esta abrangência na EMUS que busque dialogar com pessoas,
espaços, lugares e expressões presentes neles. Na Escola de Teatro há um pouco mais de prática neste sentido, mas ainda sem um diálogo com a EMUS, assim a parceria entre as duas unidades também
parece ser uma diferencial importante. Caso haja propostas parecidas em outras unidades, estas por sua vez, aparentemente, não envolvem alunos e alunas de música, pois não ouve ainda relatos neste
sentido.
ANGELA MACHADO ROCHA
ICSC60 - AÇÃO PEDAGÓGICA CONTÁBIL-FINANCEIRA: TECNOLOGIA SOCIAL PARA GERAÇÃO DE RENDA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Tem como mote o desenvolvimento de biotecnologias inovadoras que adicionem valor, promovam o uso sustentável da biodiversidade e incorporem novas tecnologias na busca de uma construção de uma
sociedade mais justa e solidária, com ênfase na inclusão social e de um ambiente empresarial mais competitivo no plano internacional.
AURISTELA FÉLIX DE OLIVEIRA TEODORO
FCCB70 – AÇÃO PEDAGÓGICA CONTÁBIL-FINANCEIRA: TECNOLOGIA SOCIAL PARA GESTÃO DE RENDA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Busca-se estabelecer uma participação proativa dos coletivos sociais perante suas necessidades históricas e realidades contextualizadas ao empreendedorismo, autonomia econômico-financeira e,
consequentemente, o empoderamento social. A sociedade que participa das atividades tem a possibilidade de, a partir da troca de saberes e fazeres, (re) conhecerem o empreendedorismo, inclusive o
social, (re)interpretando e (re) inventando conceitos e ideias pela prática extensionista, enquanto meio efetivo de gerar renda e emprego. Compreende-se, portanto, o aprendizado em contato conjunto,
objetivando o manuseio de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação ao empreendedorismo. Assim, contribui-se para o impacto positivo no desenvolvimento científico, tecnológico, de
inovação com influência direta na diminuição da violência social, sobretudo nas comunidades onde as atividades são desenvolvidas.
Busca-se o constante inter-relacionamento de atividades entre grupos e movimentos sociais, maximização dos saberes populares pela abertura e regularização de micro empreendimentos individuais,
realização de cálculos trabalhistas às pessoas das comunidades populares (empregada doméstica, pedreiro e seus auxiliares, pintor, frentista, trabalhadores braçais e afins) e organização de associações e
cooperativas, reuniões com coletivos sociais para organização de registro na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto a Receita Federal do
Brasil (RFB)
PEDRO RODOLPHO JUNGERS ABIB
EDCH82 – SABERES E FAZERES DA CULTURA POPULAR NA EDUCAÇÃO
A ACCS Saberes e Fazeres da Cultura Popular na Educação busca ser um espaço de diálogo entre os saberes populares tradicionais e os saberes acadêmicos-científicos, a partir de encontros entre os
estudantes da UFBA e os sujeitos protagonistas desses saberes e fazeres, tanto no espaço acadêmico como em diversos territórios de identidade do estado da Bahia, onde acontecem trocas, experiências,
vivências, compartilhamentos, aprendizados, interações, celebrações, cooperações, numa perspectiva de valorização da diversidade cultural, da ancestralidade, da tradição, da ritualidade, da memória, da
oralidade, da solidariedade, e da construção coletiva dos saberes, buscando contribuir na formação de futuros profissionais mais humanizados e conscientes de sua identidade, sua cultura e seu papel
social.
MARIA CECILIA DE PAULA SILVA
EDCJ90 - MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA DIÁLOGOS COMUNIDADE E UNIVERSIDADE
Esta ACCS visa aprofundar os conhecimentos sobre o corpo, a cultura e a educação brasileira, por meio da experienciação de práticas populares e pesquisa em memória e acervos, a partir da realização de
atividades como oficinas, vivências, rodas de conversa, entre outras, em colaboração com Mestras de samba de roda, em especial Dona Aurinda (sambadeira do samba chula e tocadora de Prato e Faca,
instrumento característico do samba de roda). Também aproximar com outras sambadeiras de roda, como Dona Dalva. Propondo uma interação entre a comunidade de Mar Grande/Ilha de Itaparica,
Cachoeira/Recôncavo baiano, Universidade e sociedade, refletindo sobre a nossa formação histórica e social brasileira, a cultura humana e formas de melhorias das condições de existência.
Experimentamos, igualmente, a utilização de linguagens visuais, como vídeos, filmes, fotografias ampliando o diálogo sobre territórios, ancestralidade, colonialidade(s) e desenvolvimento social, por meio do
corpo e cultura, privilegiado pela expressão do samba de roda. De cunho multicultural, inter e transdisciplinar, se apresenta como um espaço pedagógico e artístico de criação de possibilidades de
aprendizagens significativas, de um tratamento diferenciado com o conhecimento histórico, as memórias e o acervo cultural da humanidade guardada em comunidades e pelas mestras do samba de roda. O
samba de roda é uma mistura de dança, música, poesia e festa, uma significativa expressão do corpo, cultura e identidade de nosso povo. Reconhecido em 2005 pela UNESCO como patrimônio imaterial

cultural da humanidade, o samba de roda é, por si só, uma atividade interdisciplinar, por envolver várias áreas de conhecimento na sua manifestação: histórias das comunidades e povos, ritmos,
instrumentos, danças, corpo, movimento, sabedorias populares, dentre outras.
NADIRLENE PEREIRA GOMES
ENFA79 - ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E TRANSDISCIPLINAR DOS PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS À VIOLÊNCIA
A proposta da ACSS busca viabilizar através da interlocução entre universidade e a sociedade o reconhecimento das expressões da violência doméstica e escolar, bem como incentivar o desenvolvimento
de estratégias de prevenção/enfrentamento da problemática. A ênfase nas questões de violência é o principal aspecto que diferencia esta proposta dos componentes curriculares convencionais.
DANIELA GOMES DOS SANTOS BISCARDE
ENFC52 - DIREITO À SAÚDE, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NO SUS: VIVÊNCIA EXTENSIONISTA
Este projeto possibilita potencializar o papel da extensão no processo formativo dos estudantes, e sua articulação com o ensino e a pesquisa, promovendo a implementação de estratégias alternativas de
aprendizagem e produção de conhecimento, a partir da experiência e inserção na realidade social. Neste sentido, vivenciarão experiências junto a lideranças comunitárias, usuários, profissionais e gestores
do SUS, no sentido de conhecer problemas do sistema de saúde local, municipal e estadual, bem como atuar na sensibilização e fortalecimento da organização política da comunidade, incentivando a
atuação de Conselhos Distritais de Saúde e consequente fortalecimento do Controle Social no SUS. Assim, poderá contribuir para desenvolver nos estudantes, competências e habilidades potencializadoras
da ampliação da sua formação profissional e de uma atitude ética, cidadã e transformadora da sociedade.
CLIMENE LAURA DE CAMARGO
ENFC53 - ARTE, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS
O caráter inovador da proposta no ACCS 21018.1 é uma continuidade do ACCS e do projeto de Extensão “Pintando o Sete: Desnvolvimento de Comunidades Vulneráveis”. Neste sentido foi elabiorado
tendo como norte as avaliações anteriores principalmente no que tange aos pontos que não foram contemplados. A busca da transformação social de uma comunidade quilombola, é algo complexo que não
se concretiza em atividades pontuais. Desta forma, entendemos que a cada nova oportunidade de ação é um momento único de nos aproximarmos da comunidade de Praia Grande.
LARISSA CHAVES PEDREIRA SILVA
ENFC55 - CUIDADO DOMICILIAR A PESSOAS COM DEPENDÊNCIA NA COMUNIDADE
Esta disciplina apresenta-se como um importante recurso de acesso a discussões no âmbito de assistência comunitária, pois apresenta a proposta de ações na comunidade do Calafate que fica situada em
um bairro periférico de Salvador com atividades na atuação à saúde de indivíduos com capacidade funcional diminuída e seus cuidadores. A inovação é a possibilidade de ter esse olhar não apenas ao
indivíduo dependente de cuidados, mas também ao seu cuidador e como esse binômio está inserido nesta comunidade. A disciplina proporciona aos discentes momentos de reflexões no que se refere as
adversidades diárias que influenciam no processo saúde-doença e o quanto é possível realizar mudanças na sociedade com orientações educativas e proposições de adaptações no próprio domicílio
utilizando as pessoas deste ambiente como atores dessas mudanças.
MARA ZÉLIA DE ALMEIDA
FAR454 - BUSCA RACIONAL POR NOVOS FARMÁCOS DE ORIGEM VEGETAL
A abordagem da etnopesquisa em populações de matriz africana, que praticam reconhecidas atividades de saberes e fazeres sobre plantas medicinais e ritualísticas é a principal fonte de conhecimento
utilizado para a descoberta de novos fármacos de origem vegetal nesse projeto. Nas comunidades tradicionais de matriz africana, tais como quilombos e terreiros, o uso de plantas medicinais como
alternativa para a s curas e tratamentos de suas enfermidades é uma prática antiga, a qual possivelmente foi repassada oralmente de geração a geração pelos seus antepassados. Assim as pessoas da
comunidade conhecem perfeitamente as ervas que utilizam, sabendo inclusive as enfermidades para a qual a planta é utilizada. A ACCS FAR4547 encaminha o aluno para a descoberta desse novo mundo
de promover a saúde a partir de fonte vegetal, principalmente aquelas para fins medicinais, através de reuniões expositivas e rodas de conversa nas quais os conteúdos são discutidos, principalmente sobre
legislação/ANVISA, políticas de Saúde, Fitoterapia no SUS, técnicas de cultivo e tradição africana em medicina popular
MÁRCIA CRISTINA AQUINO TEIXEIRA
FAR457 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO DE ANEMIAS
Este trabalho busca avaliar anemias e parasitoses em escolares, observando os fatores relacionados (nutricionais ou genéticos), suas consequências e mecanismos de intervenção, como forma de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida deste segmento social. As atividades do projeto Educação e Saúde: Prevenção de Anemias, criado inicialmente dentro do Programa UFBA em Campo III,
estão pautadas nos saberes construídos coletivamente com equipe multidisciplinar, voltadas para a promoção da saúde, prevenção e controle de anemias. Nas edições anteriores, o projeto foi desenhado

para avaliar as anemias e infecções parasitárias em uma escola do subúrbio ferroviário de Salvador. No semestre 2017.2, a ACCS teve como campo de trabalho uma escola-creche da comunidade
quilombola de Quingoma, localizada em Lauro de Freitas. Devido à falta de alinhamento entre o cronograma acadêmico da UFBA e das escolas públicas municipais, não foi possível finalizar o trabalho e
atender as 110 crianças matriculadas, sendo necessário a continuidade do projeto em 2018.1. Além dos exames para diagnóstico de anemias e enteroparasitoses, serão promovidas ações educativas para
prevenção dessas morbidades, com atividades lúdicas, distribuição de material educativo aos pais e degustação de alimentos saudáveis. Dessa forma, pretende-se estimular a melhoria das condições de
saúde na escola e na comunidade

CARLOS ALBERTO ETCHEVARNE
FCH459 - PRÁTICA ARQUEOLÓGICA EM COMUNIDADE
As atividades da ACCs estarão voltadas para a divulgação do patrimônio arqueológico regional, especialmente aquele correspondente às populações pré-coloniais e aos dos núcleos de mineração do século
XIX e XX. O objetivo é promover a sensibilização acerca desse conjunto de vestígios, de maneira a preparar crianças e jovens para a preservação e boa gestão desses. A programação é essencialmente
pedagógica e envolve atividades de oficinas e visitas técnicas a sítios arqueológicos nas proximidades das escolas. Pretende-se ainda a formação prática sobre o manejo de sítios, mas sobre tudo se
enfatizara sobre o potencial documental que os sítios e materiais arqueológicos representam. Nesse sentido, nos encontros programados, se estabelecerá diálogo entre estudantes da ACCs e alunos das
escolas rurais, reconhecendo que existe sempre uma percepção e um entendimento particular sobre os vestígios arqueológicos.
MARIA CONSTANTINA CAPUTO
HACB79 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
ACCS “Promoção da Saúde e Qualidade de Vida” possuí um caráter inovador ao envolver em uma mesma atividade diferentes sujeitos e instituições. O envolvimento desse conjunto heterogêneo de
participantes se justifica pela natureza da proposta, uma vez que se trata de uma pesquisa-ação, voltada a democratização dos saberes sobre as políticas públicas, que propiciem melhores condições
detentos e a valorização de seus potenciais no campo da Educação. A utilização da pesquisa-ação mostra-se, também, como um aspecto inédito, uma vez que por meio dela será possível articular o ensino,
a pesquisa e a extensão. A metodologia escolhida possibilita a interação e compartilhamento do conhecimento científico e popular, ao mesmo tempo em que favorece a análise das concepções dos
participantes, e amplia a formação e os conhecimentos, que os alunos dos cursos de graduação da UFBA vêm desenvolvendo nos componentes curriculares da sua graduação.
DÉBORA ABDALLA SANTOS
MATC53 - ONDA SOLIDÁRIA DE INCLUSÃO DIGITAL: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CIDADANIA
A ACCS Onda Solidária de Inclusão Digital: Tecnologia a Serviço da Cidadania deverá apoiar as ações do Programa Onda Digital no intuito de promover o uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação como meio de contribuir para a sustentabilidade e o desenvolvimento sociocultural e econômico local. Serão oferecidos os cursos: Internet e Tecnologias Abertas; Iniciação à Programação de
Computadores; Manutenção de Computadores e Iniciação à Informática para pacientes do CAPSad Gregório de Matos. Outra ação planejada é manter o serviço de orientações ao uso do computador e
internet para crianças, adolescentes e os seus acompanhantes que frequentam o GACC - Grupo de Apoio a Criança com Câncer.
DEBORA DE LUCCA CHAVES PREZA
BIOC77 – PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DOS AGROTÓXICOS SOBREA A SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM TRANSDISCIPLINAR
Uma disciplina convencional não é suficiente para dar conta da complexidade envolvida na questão do uso de agrotóxicos no Brasil. É importante que os alunos compreendam o arcabouço teórico do tema,
entretanto a interação com a realidade do campo permitirá uma melhor compreensão e sensibilização quanto aos aspectos sociais, culturais e políticos que fazem com que, atualmente, o Brasil seja o maior
consumidor de agrotóxicos do mundo. A experiência na BIOC77 estimulará a interação em um contexto de realidades culturais e sociais distintas, o que permitirá a estes estudantes - enquanto futuros
profissionais – vivenciar a realidade social na qual estão inseridos e servir como multiplicadores desse conhecimento. Dessa maneira, a atividade de extensão oferece subsídios para uma formação
acadêmica mais completa e vivenciada, com reflexos benéficos na comunidade e gera novas demandas espontâneas vindas dos alunos e das comunidades.
MARCIA MARIA MAGALHÃES DANTAS DE FARIAS
MEV454 - ANATOMIA: UMA VISÃO COMPARADA VOLTADA ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE SALVADOR-BA
A atividade de extensão denominada “ Anatomia: uma visão comparada voltada às escolas de ensino fundamental e médio da cidade de Salvador-Bahia”, recebe estudantes do ensino fundamental e do
ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade de Salvador, com o objetivo de possibilitar a integração destes estudantes dentro da universidade, transmitindo-os mais conhecimentos sobre a
anatomia e a fisiologia humana e animal, embasada em estudos comparativos entre os mais variados órgãos das diferentes espécies de animais domésticos com a espécie humana, exercitando assim uma
atividade social, visto que a maioria das escolas não possui a estrutura laboratorial que a universidade oferece. São matriculados semestralmente 18 alunos de cursos da área de saúde e afins, que ao longo
do semestre desenvolve e amplia seus conhecimentos técnicos e lúdicos juntamente com a monitora, a coordenadora e as colaboradoras para transmitir de forma mais dinâmica e interativa os conteúdos,

contribuindo tanto para o crescimento pessoal quanto interpessoal que o trabalho em equipe da ACCS MEV454 proporciona, aprimorando a qualidade acadêmica dos discentes da universidade e enriquece
o processo de aprendizagem dos discentes convidados.

MARIA DAS GRAÇAS FARIAS PINTO
MEV458 - MUSEU INTERATIVO DE ANATOMIA COMPARADA
Este projeto, já em andamento, contribui para garantir a inclusão do tema ambiental nas disciplinas formais do currículo escolar e universitário, fazendo com que a Educação Ambiental atinja todos os
segmentos da comunidade escolar de Salvador, fazendo-se necessário pela abrangência do envolvimento social da Universidade com a comunidade. Atividades deste tipo ampliam os horizontes de oferta
de conhecimento através da incorporação de conceitos básicos de educação ambiental que irão agregar novos valores aos seus visitantes. A intenção é promover o desenvolvimento, a educação e a
conscientização pública para a sustentabilidade
GUIDO LAERCIO B. CASTAGNINO
MEVB28 - UM NOVO CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS ESCOLAS
O grande caráter inovador da disciplina ACCS Ecoestação de Abelhas Sem Ferrão é que a UFBA possui o único meliponário aberto ao público em Salvador e disponibiliza um local para atividade de
extensão e de pesquisa, dentro do Campus de Ondina. A disciplina MEVB28, se propõe a promover oficinas com os alunos e professores de Escolas Públicas e público em geral, apresentando noções
sobre a Meliponicultura (importância das abelhas nativas, características dessa espécie), com o intuito de que possam replicar esses conhecimentos em suas escolas e na própria comunidade onde reside..
A disciplina também se propões nas questões ambientais, ao difundir a Meliponicultura como atividade educo-ambiental para o público em geral. Além do trabalho extensionista com a comunidade
soteropolitana, o meliponário disponibiliza as colônias para pesquisas científicas, realizando atualmente pesquisa de nutrição e multiplicação e estudos de observação sobre polinização, castas,
comportamento e biologia das abelhas Nativas da espécie Uruçu do Nordeste.
RODRIGO FREITAS BITTENCOURT
MEVC26 - MELHORAMENTO GENÉTICO E BANCO DE GERMOPLASMA DE CAPRINOS E OVINOS NATIVOS DO NORDESTE BRASILEIRO
Esta disciplina de ACCS propôe a realização de trabalhos de extensão rural, a nível de pequenos criadores de caprinos e ovinos, com perfil de agricultura familiar. Os trabalhos envolvem dias de campo e
palestras in loco, abordando temas sobre manejo sanitário, nutricional e reprodutivo. Após diagnóstico das informações da comunidade rural a ser assitida e da avaliação das condições de criação e
correções de manejo, será avaliado se há condições propícias para o uso de biotecnologias reprodutivas como: ultrassonografia, inseminação artificial transcervical e laparoscópica, colheita de sêmen. A
disciplina também propõe identificar reprodutores de raças nativas que padrões que justifiquem a formação de banco de sêmen, a fim de preservação e seguro genético. Os alunos participam de todas as
etapas diretamente e desenvolvem habilidades técnicas e pessoais, importantes para o desenvolvimento de cidadões com ampla visão social e mais capazes profissionalmente.
FABIO NICORY COSTA SOUZA
MEVC27 - CABRITO ECOLÓGICO NA CAATINGA: ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA A AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR
A ACCS MEVC-27 se propõe aproximar o desenvolvimento de tecnologias da Universidade ao meio rural, atingindo os produtores de pequenos ruminantes no semiárido Baiano. Dignificar a vida dos
produtores rurais dentro das propriedades e das comunidades as quais pertencem. A aproximação se dará através de líderes comunitários e presidentes das associações, onde nossos alunos de
graduação, monitores e professores farão a socialização e o compartilhamento dos conhecimentos das partes envolvidas. A contribuição acadêmica será via transferência de tecnologia e conhecimentos na
criação e manejos dos animais.
JOSÉ VASCONCELOS LIMA OLIVEIRA
MEVC52 - ORIENTAÇÕES TÉCNICAS A PEQUENOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS EM COMUNIDADES E ASSENTAMENTOS PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM
MICRO REGIÕES DO ESTADO DA BAHIA
Análise da performance reprodutiva animal, estabelecendo-se uma sintonia com as pessoas que lidam no dia a dia com os animais e avaliando-se parâmetros e índices reprodutivos, para que se possa
identificar, definir metas, monitorar e solucionar os fatores que estão comprometendo a eficiência reprodutiva e produtiva dos rebanhos.
Assim, esse trabalho objetiva elaborar um projeto eficiente no treinamento de mão de obras, através da exposição de demonstrações teóricas e práticas, como alternativa de desenvolvimento para as
comunidades carentes em municípios do estado da Bahia, visando o desenvolvimento sustentável de uma população rural pobre com poucas possibilidades de crescimento.
MARISTELA DE CASSIA SEUDO LOPES
MEVC53 - ATENDIMENTO CLÍNICO PARA EQUÍDEOS DE PROPRIETÁRIOS DE BAIXA RENDA
O atendimento a Equídeos de Proprietários de Baixa Renda visa estabelecer um estreito contato entre a Universidade e o Campo, a fim de proporcionar um elo didático, entre proprietário e alunos, visando
colocar em prática toda teoria aprendida, além de ser uma experiência impar para cada aluno, no que tange o aprendizado. Para a comunidade atendida, informações básicas no que diz respeito a sanidade

equina são passadas de forma que haja maior consciência no tratamento e controle de algumas enfermidades especificas da espécie, inclusive proporcionando informações sobre a importante zoonoses,
que são facilmente transmitidas e de fácil prevenção. As palestras e atendimento serão realizados pelos alunos da disciplina nas visitas a propriedades e até mesmo em sala de aula, procurando sempre
adequar a linguagem ao público alvo, o que muda de lugar para lugar. Somado a isso alunos de BI de saúde desenvolveram um questionário o qual avaliará as condições socioeconômicas de cada
proprietário correlacionando com o manejo e tratamento de seu animal.
MARCUS VINÍCIUS GALVÃO LOIOLA
MEVC55 - INSERÇÃO DE BIOTECNOLOGIAS DA REPRODUÇÃO NA OVINOCULTURA LEITEIRA DA REGIÃO DO RECÔNCAVO DA BAHIA
A proposta visa intensificar o contato da Universidade com a sociedade, permitindo que os discentes participem de atividades desenvolvidas em pequenas comunidades rurais, realizando assim a
aproximação do seu futuro campo de atuação e levando melhorias técnicas para essas comunidades, cumprindo com o seu objetivo social. Com a implementação de novas biotecnologias da reprodução
nos rebanhos leiteiros das comunidades, a ACCS busca articular os conhecimentos técnicos científicos construídos na academia com as necessidades destes produtores, fortalecendo a relação da
universidade com a sociedade e aproximando os alunos da realidade das pequenas comunidades rurais. Além disso, a ACCS buscará a melhoria do rebanho produtivo, promovendo o fortalecimento
econômico dos pequenos produtores contemplados da região.
CAIO BIASI MAURO
MEVC64 - CONHECENDO OS ANIMAIS MONTANDO ESQUELETOS
A referida ACCs tem como proposta levar o conhecimento técnico, teórico e científico acerca dos temas: Saúde Pública, Bem-Estar Animal e a Ciência do Corpo Animal, tanto para os discentes matriculados
como para os alunos das escolas públicas. Possibilitando assim, que todos os envolvidos nesta disciplina possam adquirir instrumentos para realizarem projetos que possibilitem um melhor futuro a
sociedade.
ANAMÉLIA LINS E SILVA FRANCO
HACD26 – AÇÕES INTERDISCIPLINARES EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
A proposta em curso se distingue por levar o conteúdo do componente HACC50 para grupos/comunidades que não estão acompanhando o debate e a alternativa de cuidado em saúde, levar a população
de unidades de saúde a oportunidade de diálogo e nessa oportunidade, o recurso da língua artística.
CHARBEL NINO EL-HANI
BIOD46 – ETNOBIOLOGIA E EDUCAÇÃO – CONHECIMENTO ETNOECOLÓGICO LOCAL COMO FUNDAMENTO DE INOVAÇÃO PARA ENSINO DE CIÊNCIA S INTERCULTURAL.
A imersão num processo de pesquisa e extensão que se estende há um ano é um aspecto inovador da ACCS, que propicia desenvolvimento de importantes competências pelos estudantes. Outro aspecto
inovador é a experiência com trabalho colaborativo com professoras da educação básica em escola distante da experiência da maioria dos alunos da ACCS, mas que contribuiu sobremaneira em semestres
anteriores para sua formação. Por fim, a participação no processo de design de propostas pedagógicas fornece mais uma oportunidade importante de formação dos alunos.
CHIARA ALBANO DE ARAÚJO OLIVEIRA
O JUMENTO NO CONTEXTO SICIOECONÔMICO E CULTURAL DO NORDESTE
A disciplina tem como diferencial a proposta do diálogo entre a comunidade UFBA e o meio rural sobre o tema bem-estar animal. Esse diálogo visa conciliar questões de relacionamento ao meio ambiente
com tecnologias e produtividade, estabelecendo um canal entre a universidade e o meio rural. Ainda, identificar e avaliar as ações relacionadas aos asininos e seu papel atual no campo. Este canal será
estabelecido através de atividades informativas em escolas e associações rurais das regiões atendidas. Os alunos de graduação, monitores e professores serão os agentes do conhecimento e da tecnologia
a respeito do bem-estar, manejo e funções dos asininos.
GLÓRIA CECÍLIA DOS SANTOS FIGUEIREDO
ARQB19 – PERÍCIA POLULAR NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR
A elaboração da Perícia Popular tem sido feita através de uma ação coletiva envolvendo moradores(as) do Centro Histórico de Salvador, a AMACH, professores, pesquisadores e estudantes da UFBA, além
de outros profissionais colaboradores. A Perícia Popular foi concebida como um instrumento de ação coletiva / pública voltado para o reconhecimento e avaliação de situações de vida coletiva em contextos
de vulnerabilização social, provocados pela ação direta do Estado, notadamente após acordos formalizados entre as partes envolvidas. A avaliação desenvolvida pela Perícia Popular é protagonizada por
um grupo de habitantes e diz respeito às suas condições de vida, com identificação de problemas, questões e demandas relacionadas. No entanto, a Perícia Popular não é uma avaliação estanque, nem se
resume à mera identificação de problemas ou à denúncia dos mesmos.

A Perícia Popular busca incidir na esfera pública, (re)articulando os agentes implicados na situação avaliada, através de um diálogo qualificado entre essas partes que possuem originalmente lógicas
discursivas marcadamente diferentes. Essas múltiplas lógicas expressam variações de discursos e argumentos, mas também demarcam assimetrias de poder e posições diferentes no campo social
(BORDIEU, 2001, 2004; FISCHER, 2016). Para esta (re)articulação a Perícia Popular constrói uma argumentação que valoriza as competências avaliativas, os saberes e práticas dos habitantes constituídos
a partir dos seus cotidianos. A valorização de saberes comuns busca fortalecer uma maior autonomia dos habitantes demandantes de direitos sociais frente ao Estado e ao Capital, quando dos embates,
negociações e conflitos em torno da produção, acesso, uso e apropriação de bens públicos e coletivos e da cidade
IURI MATTOS DE CARVALHO
DIRB85 – DIREITO, ARTE E LUTA POR RECONHECIMENTO
Com a ACCS se pretende experimentar alternativas pedagógicas, testando o potencial da utilização de atividades artísticas no ensino do Direito. O curso não ficará restrito à exposição de conceitos teóricos.
Os alunos participarão ativamente do processo de construção da metodologia de ensino que será, na atividade de campo, aplicada com os estudantes de ensino médio. Todo o semestre é selecionada uma
escola pública diferente para a realização das atividades. Nesse semestre se dará preferência a escolas públicas no interior do estado.
JÚLIO CÉSAR DE SÁ DA ROCHA
DURB21 – HISTÓRIA DO DIREITO, MEIO AMBIENTE E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
A ACCS se propões a a aproximar a UFBA dos povos e comunidades tradicionais, seus saberes e modos de vida tradicionais. A ACCS apoia iniciativas por demandas por direitos, possibilita aprendizado
crítico dos discentes sobre conflitos socioambientais e conhecimentos tradicionais. A ACCS representa oportunidade de conhecimento do direito numa perspectiva não-dogmática, construindo a percepção
de que as comunidades possuem algo a ensinar à comunidade acadêmica. Ademais, possibilita a compreensão do Estado, das políticas públicas e de que o direito incorpora realidade social subjacente.
KARLA SCHUCH BRUNET
A ARTE DE CAMINHAR
A ACCS “A Arte de Caminhar” é um componente curricular que leva o estudante para fora da sala de aula. Convida à prática do caminhar. Tanto um caminhar como forma de locomoção, como um caminhar
como ação artística, como imersão na natureza, como ato político, como ato espiritual e/ou filosófico. A proposta é sair da UFBA, da nossa zona de conforto, da região que vivemos e caminharmos em uma
outra localidade da cidade, pouco habitada. Enfrentar o calor, a chuva, o sol, o desconhecido. As caminhadas serão realizadas na Ilha de Maré e compartilhadas com estudantes da Escola Municipal Ilha de
Maré.
LUCIANA SANTOS CARDOSO
FAR458 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS
A proposta ACCS 2018.1 pretende sensibilizar os estudantes para a problemática social da morbimortalidade associada às infecções parasitárias. Neste contexto, o profissional de saúde tem um papel
fundamental, atuando ativamente em todas as fases, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento e na descoberta, através de pesquisas de novas alternativas terapêuticas e vacinais. A proposta inicial do
projeto Educação em Saúde: Prevenção e Diagnóstico de Doenças Parasitárias, foi criada no ano de 2000, dentro do Programa UFBA em Campo III e tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento
do estudante e para a realização de atividades sócio-educativas com intervenções cujos resultados foram sempre voltados para a melhoria das condições de vida das populações carentes que mais
precisam dos serviços de saúde. Esta edição propõe a realização de um grande inquérito parasitológico (aproximadamente 500 indivíduos), além de atividades de caráter educativo e preventivo, nas escolas
e nas casas dos residentes na comunidade do Conde-Ba, onde será realizada a intervenção proposta.
PAULO CÉSAR COSTA MAIA
MEVB63 – DESENVOLVIMENTO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFBA DE ENTRE-RIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CAPRINOS, OVINOS E AVES DE CORTE EPOSTURA.
AACCS B63 se propõe aproximar o desenvolvimento de tecnologias da Universidade ao meio rural, atingindo os produtores de pequenos ruminantes no semiárido Baiano. Dignificar a vida dos produtores
rurais dentro das propriedades e das comunidades as quais pertencem. A aproximação se dará através de líderes comunitários e presidente das associações, onde nossos alunos de graduação, monitores e
professores, farão a socialização e o compartilhamento dos conhecimentos das partes envolvidas. A contribuição acadêmica será via transferência de tecnologias e conhecimento na criação e manejo dos
animais.
PEDRO RODOLPHO JUNGERS ABIB
EDCJ89 – MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS POPULARES E A EDUCAÇÃO
Essa proposta de ACCS visa criar espaços de diálogo entre os saberes acadêmicos e os saberes tradicionais/ancestrais, a partir da participação de um mestre ou mestra das culturas populares cujos
saberes são conhecidos por suas comunidades, a cada semestre, como co-ministrantes das atividades relacionadas aos seus saberes e fazeres, juntamente com o professor coordenador da ACCS. No
semestre 2018.1 o mestre responsável pela ACCS será o Mestre Bule Bule, poeta, violeiro, cordelista e sambador bastante reconhecido no meio artístico-cultural Bahia e no Brasil. Na figura do mestre Bule
Bule, temos a possibilidade de compreender melhor as transições e diálogos culturais presentes no universo do cordel e da cantoria tão emblemático para a cultura nordestina. Essa ACCS também se

articula com ações a serem desenvolvidas durante o “IV Colóquio Decolonialidade/Colonialidade do Poder/Saber/Ser: Abordagens Pedagógicas Inovadoras” que acontecerá , além de aulas-espetáculo a
serem apresentadas em momentos pontuais na universidade ou em outros locais.
ROSILÉIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
EDCH58 - ESCOLAS SUSTENTÁVEIS: VALORIZANDO O PROTAGOSNISMO JUVENIL DO DIAGNÓSTICO E DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO
Na Bahia tem ocorrido um movimento voltado para a institucionalização da Educação Ambiental, induzido pela legislação e políticas públicas que propiciam um ambiente favorável ao desenvolvimento de
projetos de ação diante do desafio dos problemas socioambientais, destacando-se o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, que traz a Educação Ambiental como uma dimensão educativa
que precisa ser incorporada à práxis pedagógica.
O caráter inovador da proposta da ACCS para o semestre 2018.1 se refere ao envolvimento dos estudantes matriculados na disciplina na ampla divulgação da V Conferência Infantojuvenil pelo Meio
Ambiente, que mobilizará as escolas da educação básica no próximo ano, bem como o apoio às escolas parceiras na adesão à referida conferência. Como representante da UFBA na Comissão
Organizadora Estadual da referida conferência, considero que a ACCS contribuirá para que a instituição cumpra, enquanto parceira, o papel de divulgar e apoiar a realização da conferência, que abrange as
etapas escolar, municipal e/ou regional; estadual e nacional: http://conferenciainfanto.mec.gov.br
THADEU MARINIEELO SILVA
BOAS PRÁTICAS NO MANEJO, MANIPULAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO
A ACCS “Boas Práticas no Manejo, Manipulação e Experimentação em animais de Laboratório”, vem com o objetivo de preencher a lacuna presente na formação dos estudantes no que se fala em relação
aos conceitos básicos sobre bioterismo e ao comportamento ético e o uso consciente de animais em experimentos. Proporciona também novas perspectivas profissionais, além de propiciar melhorias
significativas na sua formação acadêmica, principalmente em relação à consciência e conduta ética, contribuindo futuramente com a saúde pública brasileira através dos diversos estudos realizados por
pesquisadores e estudantes e aplicados na nossa sociedade, os conteúdo a serem passados para os alunos são de extrema relevância acadêmica, sendo que a maioria dos alunos saem da faculdade sem
conhecimento algum sobre animais de laboratório, dessa forma faz-se necessário que os alunos recebam esses conhecimento prévio sobre boas práticas na experimentação animal, para que assim possa
desenvolver ou participar de experimentos que irão contribuir com toda a sociedade, respeitando sempre a vida do animal através do conhecimento adquirido na sua formação acadêmica.
URPI MONTOYA URUARTE
HABITAR CASARÕES E HABITAR O CENTRO: UM ESTUDO DAS OCUPAÇÕES/OCUPANTES NO CENTRO HOSTÓRICO DE SALVADOR
O ensino da Antropologia urbana desenvolvido dentro do curso de Ciências Sociais da UFBA aborda a importante questão da produção da cidade por parte de diversos agentes, dentre eles os usuários e
habitantes. No entanto, o faz de forma teórica, mediante a análise de textos produzidos por antropólogos em cidades diversas. Não inclui o centro de Salvador devido à ausência de trabalhos sobre esse
tema nessa área específica. Esta ACCS busca preencher esta lacuna, levando os alunos fora da sala de aula a apreender a construção da cidade por parte de um segmento particular – os sem teto. No
entanto, na medida em que se trata de um projeto de extensão, não se trata apenas de atingir metas acadêmicas, usando as ocupações como lócus de pesquisa e seus moradores como objeto de pesquisa.
É preciso superar a “troca desigual subjacente à relação etnográfica”, ultrapassar a denúncia, lamentação ou assistencialismo, nos colocando à disposição das metas que estes moradores têm, contribuindo
da forma que estes achem melhor, seja como intermediários, embaixadores, tradutores etc. Assim, uma parte dos resultados esperados refere-se à descrição da(s) particular(es) forma(s) de habitar que se
desenvolve(m) nos prédios ocupados no que diz respeito à organização do coletivo e do individual, uma descrição que espera contribuir na desconstrução da associação perversa entre ocupações e
marginalidade. Este resultado se concretizará no produto “REGISTRO SOBRE O HABITAR NAS OCUPAÇÕES DO CHS”, em formato de pequeno livro encadernado que será entregue em diversos
exemplares a cada uma das ocupações pesquisadas. Por outro lado, espera-se fortalecer os argumentos dos sem teto do direito à cidade demonstrando como habitam não só os prédios ocupados, mas
principalmente toda uma área denominada “centro”. Espera-se demonstrar esta habitação mediante cartografias (dos trajetos residenciais, dos percursos cotidianos) que sirvam como provas em seus pleitos
por permanecer no centro e não serem mandados a morar em periferias longínquas de desconhecidas. O segundo produto desta ACCS será, assim, um conjunto de cartografias sociais, aqui entendidas
como ferramentas de luta e argumentação de seu direito à moradia e ao centro da cidade, que denominamos “DOSSIÊ CARTOGRÁFICO DO HABITAR O CENTRO” e que será entregue ao Movimento Sem
Teto da Bahia.
VICTOR COUTINHO LAGE
INTERSECCIONALIDADE, POLÍTICA E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
AACCS se diferencia dos componentes curriculares convencionais, em primeiro lugar, por ter um caráter eminentemente inter e transdisciplinar.
Em segundo lugar, o comprometimento com a articulação entre formação conceitual e metodológica, de um lado, e engajamento político-social, de outro, torna a ACCS um lugar de reflexão constante
acerca da relação teoria/prática, questionando visões dicotômicas a esse respeito.
Em terceiro lugar, os encontros que serão promovidos entre discentes, docentes, pesquisadoras(es) e membros dos movimentos da sociedade buscam entender a universidade não como centro difusor ou
irradiador de conhecimento, tampouco o conhecimento acadêmico é visto como hierarquicamente superior em relação às demais formas de conhecimento. Nesse sentido, a ACCS avançará uma maneira de
se entender a universidade como parte constitutiva de uma rede de produção de conhecimento cujos pontos dialogam em múltiplas direções. Assim não se trata de uma relação puramente horizontal, e sim
multidirecional, de forma que os sujeitos de cada lugar (no caso, da UFBA, do Sindoméstico e da Associação de Blocos Carnavalescos do Nordeste de Amaralina) aprendem e ensinam uns aos outros, em
processos complementares.
Em quarto lugar, a ACCS se diferencia por pensar formas de avaliação e produção de conhecimento de maneirfa coletiva, incluindo discentes e, especialmente, membros dos movimentos sociais na decisão
do que se mostra mais importante conceitual e politicamente nesse sentido.

Por fim, em quinto lugar, a ACCS prevê que 20 vagas sejam oferecidas a pessoas do Sindoméstico e de coletivos culturais do bairro do Nordeste de Amaralina (10 vagas para cada um), que dessa forma
participariam de todo o projeto como um curso de extensão (cuja autorização pediremos à PROEXT caso a ACCS seja aprovada).

