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*ADMH048 - Lugares De Memória Do Povo Negro Da Bahia: 
A Gestão Do Futuro 

Andre Luis Nascimento dos Santos 
andreluisnascimentosantos@gmail.com 

Terças-Feiras: 18:00h às 
21:00h - EAUFBA 

316130 Administração (04 
vagas), 515 BI de Artes (04 
vagas), 580 BI de Artes 
(noturno) (04 vagas), 327 BI em 
Humanidades (05 vagas), 387 
BI em Humanidades noturno (05 
vagas), 384140 Graduação 
Tecnológica em Gestão Pública 
(02 vagas), 314140 
Secretariado Administração (04 
vagas) 

28 

*ADMJ86 - Políticas Públicas De Cuidados Para As 
Diversidades 

Edgilson Tavares de Araujo 
edgilson@gmail.com  

Quartas-Feiras: 18:30h 
às 20:20h – A definir 

301 Administração (02 vagas), 
101 Arquitetura (02 vagas), 515 
BI em Artes (03 vagas), 327 BI 
em Humanidades (03 vagas), 
387 BI em Humanidades 
(noturno) (03 vagas), 226 BI em 
Saúde (02 vagas), 286 BI em 
Saúde (noturno) (02 vagas), 306 
Ciências Sociais (03 vagas), 308 
Direito (02 vagas), 315 
Educação Física (02 vagas), 
210 Fonoaudiologia (02 vagas), 
383 Gênero e Diversidades 
(noturno) (02 vagas), 384 
Gestão Pública (02 vagas), 480 
Letras / Letras Vernaculas 
(noturno) (02 vagas), 481 Letras 
/ Língua Estrangeira (noturno) 
(02 vagas), 401 Letras/ Letras 

55 
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Vern. c/ Língua Estrang. (02 
vagas), 207 Nutrição (02 vagas), 
312 Pedagogia (03 vagas), 385 
Pedagogia (noturno) (03 vagas), 
313 Psicologia (03 vagas), 314 
Secretariado Executivo (02 
vagas), 325 Serviço Social (06 
vagas) 

ADMK24 - fomento ao ecossistema de negóc. De impacto 
socioamb. 

Rodrigo Muller 
Terças-Feiras: 10:40h às 
12:30h e Sábados: 
10:40h às 12:30h 

301 Administração (05 vagas), 
327 BI em Humanidades (01 
vaga), 387 BI em Humanidades 
(noturno) (01 vaga), 226 BI em 
Saúde (01 vaga), 304 Ciências 
Contábeis (04 vagas), 306 
Ciências Sociais (02 vagas), 307 
Comunicação (02 vagas), 308 
Direito (02 vagas), 382 Direito 
(noturno) (01 vaga), 305 
Economia (02 vagas), 203 
Enfermagem (01 vaga), 222 
Fisioterapia (01 vaga), 210 
Fonoaudiologia (01 vaga), 383 
Gênero e Diversidades 
(noturno) (01 vaga), 384 Gestão 
Pública (noturno) (02 vagas), 
334 MESTRADO EM 
ADMINISTRACAO (01 vaga), 
347 MESTRADO PROF 
DESENVOLV E GESTAO 
SOCIAL (01 vaga), 312 
Pedagogia (01 vaga), 385 
Pedagogia (noturno) (01 vaga), 
313 Psicologia (02 vagas), 283 
Saúde Coletiva Noturno (01 
vaga), 314 Secretariado (05 
vagas), 325 Serviço Social (02 
vagas) 

41 

ADMK27 - Economia Solidária, Outra Gestão E 
Convivialismo 

Genauto Carvalho de Franca Filho 
Quartas-Feiras: 13:00h 
às 14:50h - A combinar 

301 Administração (10 vagas), 
327 BI em Humanidades (02 
vagas), 306 Ciências Sociais (02 
vagas), 307 Comunicação (02 
vagas), 305 Economia (02 
vagas), 383 Gênero e 
Diversidades (noturno) (02 
vagas), 384 Gestão Pública 

40 
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(noturno) (05 vagas), 387 
Humanidades –(noturno) (02 
vagas), 334 MESTRADO EM 
ADMINISTRACAO (02 vagas), 
347 MESTRADO PROF 
DESENVOLV E GESTAO 
SOCIAL (04 vagas), 314 
Secretariado (05 vagas), 325 
Serviço Social (02 vagas) 

ARQB13 - Pré-Fabricação Em Arquitetura Ceila Rosana Carneiro Cardoso 
Quartas-Feiras: 13:00h 
às 14:50h e Sábados 
08:50h às 10:40h 

101 Arquitetura (10 vagas), 101 
Arquitetura (10 vagas), 187 
Arquitetura - Noturno (05 
vagas), 187 Arquitetura 
(noturno) (05 vagas), 190 BI em 
Ciência e Tecnologia (03 
vagas), 190 BI em Ciência e 
Tecnologia (03 vagas), 189 BI 
em Ciência e Tecnologia 
(noturno) (03 vagas), 189 BI em 
Ciência e Tecnologia (noturno) 
(03 vagas), 881 BI em Ciência, 
Tecnologia e Inovação (01 
vagas), 881 BI em Ciência, 
Tecnologia e Inovação (01 vaga) 

44 

*BIOA82 - Programa Social De Educação, Vocação E 
Divulgação Científica 

Rejane Maria Lira da Silva 
rejanelirar2@gmail.com 

Sextas-Feiras: 08:50h às 
12:30h – Instituto de 
Biologia/UFBA 

189, 190 BI em Ciência e 
Tecnologia (01 vaga), 327,387 
BI em Humanidades (01 vaga), 
226, 286 BI em Saúde (03 
vagas), 202, 280 Ciências 
Biológicas (03 vagas), 307 
Comunicação (01 vaga), 308, 
382 Direito (01 vaga), 204, 281 
Farmácia (01 vaga), 205 
Medicina (01 vaga), 312, 385 
Pedagogia (01 vaga), - 
Programa de Pós-graduação 
em Ensino, Filosofia e História 
das Ciências (02 vagas), 313 
Psicologia (01 vaga) 

16 

BIOC78 - matas urb. E agroecologia, usos e conv.nas á.v.da 
ufba 

Docente não informado pelo 
Departamento 

Terças-Feiras: 13:00h às 
14:50h e 14:50h às 
17:35h 

202 Ciências Biológicas (02 
vagas), 280 Ciências Biológicas 
(noturno) (02 vagas), 306 
Ciências Sociais (01 vaga), 313 
Psicologia (02 vagas), 283 
Saúde Coletiva (noturno) (01 

09 
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vaga), 325 Serviço Social (01 
vaga) 

*BIOC78 - Matas Urbanas: Agroecologia, Educação Popular 
E Movimento Sociais 

Maria Aparecida Jose de Oliveira 
aparecid@ufba.br 

Terças-Feiras: 13:30h às 
17:30h – IBIO/UFBA 

189 BI em Ciência e Tecnologia 
(01 vaga), 387 BI em 
Humanidades (02 vagas),  BI em 
Saúde (02 vagas), 202 Ciências 
Biológicas (02 vagas), 280 
Ciências Biológicas (noturno) 
(02 vagas), 306 Ciências Sociais 
(01 vaga), 107 Engenharia 
Sanitária e Ambiental (01 vaga), 
205 Medicina (01 vaga), 207 
Nutrição (02 vagas), 385 
Pedagogia (01 vagas), 313 
Psicologia (01 vaga), 283 Saúde 
Coletiva (01 vaga), 325 Serviço 
Social (01 vaga) 

18 

BIOC88 - Ciência, Comunicação E Cidadania: Engajamento 
Da Soci 

Blandina Felipe Viana 
Segundas-Feiras: 14:50h 
às 16:40h – A combinar 

327 BI em Humanidades (02 
vagas), 202 Ciências Biológicas 
(06 vagas), 109 Geografia (02 
vagas), 110 Geologia (01 vaga), 
312 Pedagogia (02 vagas), 113 
Química (01 vaga) 

14 

*BIOD08 - Comercializando A Produção Agroecológica – 
Feira Agroecológica Da UFBA 

Josanidia Santana Lima 
joslimaufba@gmail.com  

Terças-Feiras: 08:50h 
às10:40h – Sextas-
Feiras: 07:00h às 10:00h 
e 10:00h às 13:00h – 
Atividade de Campo – 
Feira Agroecológica da 
UFBA.  

301 Administração (01 vaga), 
226 BI em Saúde (15 vagas), 
286 BI em Saúde (noturno) (15 
vagas), 202 Ciências Biológicas 
(02 vagas), 307 Comunicação 
(01 vaga), 282 Gastronomia (02 
vagas), 109 Geografia (02 
vagas), 207 Nutrição (03 vagas) 

41 

*BIOD72 - Plantas Alimentícias Não Convencionais 
Jose Geraldo de Aquino Assis 
jgaassis@ufba.br 

Quartas-Feiras: 16:40h 
às 18:30h – Instituto de 
Biologia 

515 BI em Artes (01 vaga), 580 
BI em Artes (noturno) (01 vaga), 
190 BI em Ciência e Tecnologia 
(01 vaga), 189 BI em Ciência e 
Tecnologia (noturno) (01 vaga), 
387 BI em Humanidades (01 
vaga) , 327 BI em Humanidades 
(01 vaga) , 226 BI em Saúde (04 
vagas), 286 BI em Saúde 
(noturno) (04 vagas), 202 

41 
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Ciências Biológicas (03 vagas), 
280 Ciências Biológicas 
(noturno) (02 vagas), 209 
Ciências Naturais (02 vagas), 
306 Ciências Sociais (01 vaga), 
307 Comunicação (01 vaga), 
107 Engenharia Ambiental e 
Sanitária (01 vaga), 194 
Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica (01 vaga) , 282 
Gastronomia (08 vagas), 109 
Geografia (01 vaga), 182 
Geografia (noturno) (01 vaga) , 
310 História (01 vaga), 386 
História (noturno) (01 vaga) , 
206 Medicina Veterinária (01 
vaga) , 207 Nutrição (04 vagas), 
312 Pedagogia (01 vaga), 283 
Saúde Coletiva (01 vaga) 

COMB49 - Audiovisual E Direito Á Cidade Marcos Oliveira de Carvalho 
Sextas-Feiras: 08:50h às 
10:40h e 10:40h às 
12:30h 

515 BI em Artes (14 vagas), 580 
BI em Artes (noturno) (04 
vagas), 190 BI em Ciência e 
Tecnologia (01 vaga), 189 BI em 
Ciência e Tecnologia (noturno) 
(01 vaga), 307 Comunicação (06 
vagas) 

26 

CTIA62 - Oficina De Modelagem De Negócios E Inserção 
Digital 

Milton Correia Sampaio Filho 
Terça-Feiras: 13:00h às 
14:50h e Quintas-Feiras: 
13:00h às 14:50h 

881 BI em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (30 vagas) 

30 

CTIA63 - Stem – Ciência, Tecnologia E Inovação Nas 
Escolas 

Andre Luis Sousa Sena 
Quartas-Feiras: 14:50h 
às 16:40h e Sextas-
Feiras: 14:50h às 16:40h 

881 Bi em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (30 vagas) 

30 

CTIA71 - A Matemática Financeira E A Estatística No 
Cotidiano 

Manoel Rivelino Gomes de Oliveira 
Terças-Feiras: 10:40h às 
12:30h e Quintas-Feiras: 
10:40h às 12:30 

881 BI em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (30 vagas) 

30 
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CTIA81 - Reciclagem De Plásticos Joyce Batista Azevedo 
Terças-Feiras: 10:40h às 
12:30h e Quintas-Feiras: 
10:40h às 12:30h 

881 Bi em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (30 vagas) 

30 

EDCD94 - Em Rede: Articul Entre A Ufba E Escola Básica - 
Ssa 

Alessandra Santos de Assis 
Quartas-Feiras: 13:00h 
às 16:40h 

327 BI em Humanidades (03 
vagas), 202 Ciências Biológicas 
(05 vagas), 209 Ciências 
Naturais (05 vagas), 315 
Educação Física (05 vagas), 
188 Engenharia de Controle e 
Automação (noturno) (02 
vagas), 106 Engenharia 
Química (03 vagas), 312 
Pedagogia (08 vagas), 385 
Pedagogia (noturno) (05 vagas) 

36 

*EDCJ89 - Mestres e Mestras das Culturas Populares e a 
Educação 

Pedro Rodolpho Jungers Abib 
pedrabib@gmail.com  

Quintas-Feiras: 16:40h 
às 18:30 – A definir 

506140 Artes Cênicas - Direção 
(01 vaga), 510140 Artes 
Cênicas - Interpretação (01 
vaga), 515140 BI em Artes (01 
vaga), 580140 BI em Artes 
(noturno) (01 vaga), 327140 BI 
em Humanas (01 vaga), 387140 
BI em Humanas (noturno) (01 
vaga), 226140 BI em Saúde (01 
vaga), 286140 BI em Saúde 
(noturno ) (01 vaga), 202120 
Ciências Biológicas (01 vaga), 
306120 Ciências Sociais (01 
vaga), 503120 Dança – Lic. (01 
vaga), 315110 Educação Física 
(02 vagas), 309120 Filosofia (01 
vaga), 383130 Gênero e 
diversidade (01 vaga), 109120 
Geografia (01 vaga), 310120 
Historia (01 vaga), 507120 
Música (01 vaga), 312140 
Pedagogia (01 vaga), 325140 
Serviço Social (01 vaga) 

20 

*EDCJ90 - Memória E Experiência: Diálogos Comunidade E 
Universidade 

Maria Cecilia de Paula Silva 
ceciliadepaula.ufba@gmail.com 

Terças-Feiras: 15:00h às 
17:00h – FACED – 
Museus – Sala de Arte 
Cinema da UFBA – 
Grupo HCEL - DEFE 

501 Artes Plásticas (01 vaga), 
327 BI em Humanidades (02 
vagas), 226 BI em Saúde (02 
vagas), 306 Ciências Sociais (01 
vaga), 848 Dança Licenciatura 
(01 vaga), 308 Direito (01 vaga), 

19 
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109 Geografia (01 vaga), 310 
História (02 vagas), 401 Letras 
(01 vaga), 315 Licenciatura em 
Educação Física (02 vagas), 
514 Musica Popular (01 vaga), 
312 Pedagogia (02 vagas), X 
PPGE Programa de Pós-
Graduação Educação (02 
vagas) 

*ENFA79 - Abordagem Interdisciplinar E Transdisciplinar 
Dos Problemas De Saúde Relacionados À Violência 

Nadirlene Pereira Gomes 
nadirlenegomes@hotmail.com  

Segundas-Feiras: 13:55h 
às 17:35h – Escola de 
Enfermagem 

327 BI em Humanidades (02 
vagas), 226 BI em Saúde (02 
vagas), 308 Direito (02 vagas), 
203 Enfermagem (05 vagas), 
205 Medicina (02 vagas), 312 
Pedagogia (02 vagas), 313 
Psicologia (03 vagas), 325 
Serviço Social (02 vagas) 

 

*ENFB35 - Cuidado Transdisciplinar Do Corpo Como 
Consciência: Dinâmica Dos Sentidos E As Práticas 
Integrativas E Complementares De Saúde (Cuidadoteca) 

Maria Teresa Brito Mariotti de 
Santana 
mariotti@ufba.br  

Quartas-Feiras: 13:55h 
às 16:40h (Assíncrona) – 
07:55h às 12:55h - Feira 
Agroecologica da UFBA 
(Presencial) 

203 Enfermagem (10 vagas), 
205 Medicina (04 vagas), 204 
Farmácia (03 vagas), 207 
Nutrição (03 vagas, 210 
Fonoaudiologia (04 vagas), 222 
Fisioterapia (04 vagas), 225 BI 
em Saúde (10 vagas), 313 
Psicologia (04 vagas), 307 
Comunicação (02 vagas), 301 
Administração (01 vaga), 190 
Ciência e Tecnologia (01 vaga), 
282 Gastronomia (02 vagas), 
312 Pedagogia (02 vagas) 

50 

*ENFB89 - Tecnologias Sociais E Desenvolvimento 
Sustentável Em Comunidade Quilombola 

Climene Laura de Camargo 
climenecamargo@hotmail.com  

Terças-Feiras: 14:00h às 
17:00h – Escola de 
Enfermagem – UFBA 

101140 Arquitetura e Urbanismo 
(02 vagas), 190140 BI em 
Ciência e Tecnologia (02 
vagas), 286140 BI em Saúde 
(04 vagas), 203140 
Enfermagem (04 vagas), 
105140 Engenharia de 
produção/ mecânica ou civil (03 
vagas) 

15 

ENFC52 - Direito À Saúde, Participação Popular E Controle 
Socia 

Daniela Gomes dos Santos Biscarde 
Quartas-Feiras: 13:55h 
às 15:55h e 15:55h às 
17:35h 

226 BI em Saúde (01 vaga), 286 
BI em Saúde (noturno) (02 
vagas), 203 Enfermagem (03 
vagas), 210 Fonoaudiologia (02 
vagas), 205 Medicina (02 
vagas), 207 Nutrição (02 vagas), 

15 
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283 Saúde Coletiva (noturno) 
(03 vagas) 

*ENFC69 - Pranic Healing Aplicada Ao Cuidado 
Catia Maria Costa Romano 
catia.romano4@gmail.com  

Quintas-Feiras: 13:55h 
às 17:30h – Sala da 
Escola de Enfermagem 
da UFBA e Auditório do 
Núcleo de Estudos e 
Prevenção do Suicídio 

226 BI em Saúde (06 vagas), 
203 Enfermagem (06 vagas), 
205 Medicina (02 vagas), 313 
Psicologia (02 vagas), 283 
Saúde Coletiva (02 vagas) 

18 

ENFC98 - Saúde Mental, Gênero E Sexualidades George Amaral Santos 
Quintas-Feiras: 13:55h 
às 15:45 e 15:45h às 
17:35h 

501 Artes Plásticas (05 vagas), 
226 BI em Saúde (01 vaga), 203 
Enfermagem (05 vagas), 313 
Psicologia (05 vagas) 

16 

*ENFD22 - Abordagem Interdisciplinar À Saúde Mental De 
Escolares 

Ridalva Dias Felix Martins 
ridalva@gmail.com 

Terças-Feiras: 13:55h às 
17:35h – Escola de 
Enfermagem 

226 BI em Saúde (04 vagas), 
286 BI em Saúde (04 vagas), 
280 Biologia (01 vaga), 308 
Direito (01 vaga), 203 
Enfermagem (06 vagas), 204 
Farmácia (01 vaga), 401 Letras 
(02 vagas), 205 Medicina (02 
vagas), 208 Odontologia (01 
vaga), 312 Pedagogia (03 
vagas), 313 Psicologia (03 
vagas), 325 Serviço Social (02 
vagas) 

30 

ENGM85 - Consumo Seguro Adonias Magdiel Silva Ferreira Horario a Combinar 

189 BI em Ciência e Tecnologia 
(noturno) (01 vaga), 185 
Engenharia de Produção 
(noturno) (14 vagas) 

15 

ENGN94 - Mapeamento E Comunicação Comunitária Com 
Combate A Epidemias 

Patricia Lustosa Brito Horario a Combinar 

101 Arquitetura (01 vaga), 515 
Artes (02 vagas), 501 Artes 
Plásticas (02 vagas), 190 BI em 
Ciência e Tecnologia (02 
vagas), 189 BI em Ciência e 
Tecnologia (noturno) (02 
vagas), 226 BI em Saúde (02 
vagas), 286 BI em Saúde 
(noturno) (02 vagas), 306 
Ciências Sociais (01 vaga), 512 
Desenho Industrial (02 vagas), 

30 
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203 Enfermagem (02 vagas), 
194 Engenharia de Agrimensura 
e Cartográfica (02 vagas), 107 
Engenharia Sanitária (02 
vagas), 109 Geografia (02 
vagas), 182 Geografia (noturno) 
(01 vaga), 283 Saúde Coletiva 
(noturno) (02 vagas), 883 
Terapia Ocupacional (01 vaga), 
197 Transporte Terrestre 
(noturno) (02 vagas) 

FAR457 - Prevenção De Anemias Renato Santos Leal 
Quartas-Feiras: 13:55h 
às 17:35h 

226 BI em Saúde (03 vagas), 
286 BI em Saúde (noturno) (03 
vagas), 204 Farmácia (04 
vagas), 281 Farmácia Noturno 
(03 vagas), 205 Medicina (02 
vagas), 207 Nutrição (03 vagas), 
875 Pedagogia EAD (03 vagas), 
313 Psicologia (03 vagas) 

24 

FARA94 - Doença Falciforme: Cuidado E Atenção 
Necessáriosece 

Elisangela Vitoria Adorno 
Segundas-Feiras: 13:00h 
às 14:50h - A combinar 

515 BI em Artes (02 vagas), 327 
BI em Humanidades (02 vagas), 
226 BI em Saúde (04 vagas), 
286 BI em Saúde (noturno) (04 
vagas), 202 Ciências Biológicas 
(04 vagas), 280 Ciências 
Biológicas (noturno) (04 vagas), 
306 Ciências Sociais (03 vagas), 
204 Farmácia (04 vagas), 281 
Farmácia Noturno (04 vagas), 
403 Letras/ Língua Estrangeira 
(02 vagas) 

33 

*FCCB70 - Ação Pedagógica Contábil-Financeira: 
Tecnologia Social Para Geração De Renda E Preservação 
Ambiental 

Auristela Felix de Oliveira Teodoro 
auristelafelix@ufba.br 

Terças-Feiras: 13:55h às 
17:35h – Centro Social 
Urbano – CSU – Vasco 
da Gama/Federação 

316130 Administração (02 
vagas), 190140 BI em Ciência e 
Tecnologia (02 vagas), 327140 
BI em Humanidades (02 vagas), 
226140 BI em Saúde (02 
vagas), 304140 Ciências 
Contábeis (10 vagas), 305140 
Ciências Econômicas (02 
vagas), M120192 Mestrado em 
Ciências Contábeis/PPGCONT 
(02 vagas), 384140 Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(02 vagas) 

24 
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FOFB34 - prevenção de violência e prom da paz abord. 
Interdisc. 

Ana Clara de Reboucas Carvalho 
Quintas-Feiras: 13:55h `s 
17:35h 

226 BI em Saúde (01 vaga), 208 
Odontologia (16 vagas) 

17 

*HACE57 - Pluralismo Religioso E Direitos Humanos 
Leandro de Paula Santos 
psleandro@ufba.br 

Terças-Feiras: 18:30h às 
22:10h – PAF V – 
Campus Ondina 

580 BI em Artes (noturno) (02 
vagas), 327 BI em Humanidades 
(02 vagas), 387 BI em 
Humanidades (noturno) (10 
vagas), 286 BI em Saúde 
(noturno) (02 vagas), 306 
Ciências Sociais (02 vagas), 385 
Pedagogia (04 vagas), 313 
Psicologia (02 vagas), 325 
Serviço Social (04 vagas) 

28 

*HACE82 - Redução De Danos, Saúde E Cidadania 
Vania Sampaio Alves 
vaniasalves@ufba.br  

Sextas-Feiras: 13:50h às 
17:30h – Campus de 
Ondina da UFBA 

515 BI em Artes (01 vaga), 580 
BI em Artes (noturno) (01 vaga), 
327 BI em Humanidades (01 
vaga), 387 BI em Humanidades 
(noturno) (01 vaga), 226 BI em 
Saúde (05 vagas), 286 BI em 
Saúde (noturno) (05 vagas), 203 
Enfermagem (02 vagas), 205 
Medicina (02 vagas), 313 
Psicologia (03 vagas), 325 
Serviço Social (03 vagas) 

24 

*HACE83 - Deficiência E Emancipação”: Experiências De 
Criação E Participação Comunitária 

Adriana Miranda Pimentel 
adriana.pimentel@ufba.br 

Quintas-Feiras: 14:00h 
às 18:00h – 
IHAC/FMB/Bairro do 
Garcia 

510 Artes Cênicas (01 vaga), 
501 Artes Plásticas (01 vaga), 
580/515 BI de Artes (03 vagas), 
387/327 BI em Humanidades 
(03 vagas), 286/226 BI em 
Saúde (03 vagas), 306 Ciências 
Sociais (01 vaga), 307 
Comunicação (01 vaga), 503 
Dança Escola de Dança (01 
vaga), 222 Fisioterapia (01 
vaga), 210 Fonoaudiologia (01 
vaga), Mestrado em Ciências da 
Reabilitação (03 vagas), 883 
Terapia Ocupacional (04 vagas) 

23 



CÓDIGO / TÍTULO COORDENADOR / CONTATO ENCONTROS CURSOS ENVOLVIDOS VAGAS 

ICS459 - Acessibilidade E Tecnologias Assistivas 
Maria Clara Barretto de Freitas Melro 
Br 

Terças-Feiras: 14:50h às 
16:40h - A combinar 

101 Arquitetura (02 vagas), 187 
Arquitetura (noturno) (02 
vagas), 187 Arquitetura 
(noturno) (02 vagas), 501 Artes 
Plásticas (05 vaga), 580 BI em 
Artes (noturno) (01 vaga), 226 BI 
em Saúde (05 vaga), 286 BI em 
Saúde (noturno) (01 vaga), 286 
BI em Saúde (noturno) (01 
vaga), 512 Desenho Industrial 
(01 vaga), 512 Desenho 
Industrial (02 vagas), 382 Direito 
(noturno) (01 vaga), 203 
Enfermagem (01 vaga), 102 
Engenharia Civil (02 vagas), 102 
Engenharia Civil (02 vagas), 186 
Engenharia de Computação 
(noturno) (01 vaga), 186 
Engenharia de Computação 
(noturno) (01 vaga), 188 
Engenharia de Controle e 
Automação (noturno) (02 
vagas), 188 Engenharia de 
Controle e Automação (noturno) 
(02 vagas), 185 Engenharia de 
Produção (noturno) (02 vagas), 
104 Engenharia Elétrica (01 
vaga), 105 Engenharia 
Mecânica (01 vaga), 107 
Engenharia Sanitária (01 vaga), 
384 Gestão Pública (noturno) 
(01 vaga), 384 Gestão Pública 
(noturno) (01 vaga), 205 
Medicina (02 vagas), 205 
Medicina (02 vagas), 313 
Psicologia (02 vagas), 313 
Psicologia (02 vagas), 883 
Terapia Ocupacional (03 
vagas), 197 Transporte 
Terrestre (noturno) (01 vaga), 
197 Transporte Terrestre 
(noturno) (01 vaga) 

54 



CÓDIGO / TÍTULO COORDENADOR / CONTATO ENCONTROS CURSOS ENVOLVIDOS VAGAS 

*ICSC60 - Empreendedorismo Em Biotecnologia 
Angela Machado Rocha 
anmach@gmail.com 

Quartas-Feiras: 16:40h 
às 18:30h – A definir 

284 Biotecnologia (10 vagas), 
226 BI em Saúde (05 vagas), 
286 BI em Saúde (noturno) (05 
vagas), 206 Medicina (02 vagas) 

22 

IPSE04 - Populações Tradicionais, Imigrantes E Direitos 
Humanos 

Marina da Cruz Silva 
Sextas-Feiras: 14:50 às 
16:40 e 16:40h às 18:30 

387 BI em Humanidades 
(noturno) (02 vagas), 325 
Serviço Social (20 vagas) 

22 

IPSE04 - Populações Tradicionais, Imigrantes E Direitos 
Humanos 

Elisabete Aparecida Pinto 
Sextas-Feiras: 14:50h às 
16:40h e 16:40h às 
18:30h 

387 BI em Humanidades 
(noturno) (02 vagas), 325 
Serviço Social (20 vagas) 

22 

*MATC53 - Onda Solidaria De Inclusao Digital: Tecnologia A 
Servico Da Cidadania 

Debora Abdalla Santos 
abdalla@ufba.br 

Segundas-Feiras: 16:40h 
às 18:30h – Mconf UFBA 

515 BI de Artes (01 vaga), 580 
BI de Artes (noturno) (01 vaga), 
190 BI em Ciencia e Tecnologia 
(03 vagas), 881 BI em Ciencia e 
Tecnologia Camacari (01 vaga), 
189 BI em Ciencia e Tecnologia 
(noturno) (03 vagas), 327 BI em 
Humanidades (01 vaga), 387 BI 
em Humanidades (noturno) (01 
vaga), 226 BI em Saude (03 
vagas), 286 BI em Saude 
(noturno) (03 vagas), 112 
Ciencia da Computacao (05 
vagas), 306 Ciencias Sociais (01 
vaga), 196 Computacao 
(noturno) (04 vagas), 307 
Comunicacao (01 vaga), 186 
Engenharia de Computacao 
(noturno) (01 vaga), 312 
Pedagogia (02 vagas), 313 
Psicologia (01 vaga), 325 
Servico Social (01 vaga), 195 
Sistemas de Informacao 
(noturno) (02 vagas) 

35 

MATF34 - Programação Competitiva-Computação Para 
Alunos 

Rubisley de Paula Lemes 
Sábados: 13:55h às 
17:35h 

190 BI em Ciência e Tecnologia 
(05 vagas), 112 Ciência da 
Computação (25 vagas), 196 
Computação (noturno) (05 
vagas), 195 Sistemas de 

45 



CÓDIGO / TÍTULO COORDENADOR / CONTATO ENCONTROS CURSOS ENVOLVIDOS VAGAS 

Informação (noturno) (10 vagas) 

MATF55 - Estatística E Cidadania No Mapeamento De 
Comunidades 

Docente não informado pelo 
Departamento 

Sábados: 08:50SAB 
08:50/12:30 

226 BI em Saúde (03 vagas), 
116 Estatística (10 vagas), 109 
Geografia (07 vagas), 182 
Geografia (noturno) (03 vagas), 
111 Matemática (05 vagas), 195 
Sistemas de Informação 
(noturno) (05 vagas) 

33 

MATF89 - Estatística E Hortas Domésticas 
Docente não informado pelo 
Departamento 

Sábados: 08:50h às 
09:45h e  09:45h às 
11:35h 

226 BI em Saúde (02 vagas), 
203 Enfermagem (03 vagas), 
116 Estatística (09 vagas), 204 
Farmácia (05 vagas), 111 
Matemática (03 vagas), 207 
Nutrição (05 vagas) 

27 

MEDC89 - Educação Em Saúde Na Comunidade Do Alto 
Das Pombas 

Eduardo Jose Farias Borges dos Reis 
Terças-Feiras: 18:30h Às 
20:20h e Sábados: 
09:45h às 11:35h 

226 BI em Saúde (04 vagas), 
286 BI em Saúde (noturno) (04 
vagas), 205 Medicina (04 vagas) 

12 

*MEV458 - Museu Interativo De Anatomia Comparada - Miac 
Maria das Gracas Farias Pinto 
pintogra@ufba.br 

Sextas-Feiras: 13:00h às 
16:40h – Escola de 
Medicina Veterinária e 
Zootecnia 

226140 BI em Saúde (07 
vagas), 286140 BI em Saúde 
(noturno) (07 vagas), 202120 
Ciências Biológicas (02 vagas), 
205140 Medicina (02 vagas), 
205140 Medicina Veterinária (12 
vagas), 311140 Museologia (01 
vaga), 312140 Pedagogia (01 
vaga), 219140 Zootecnia (08 
vagas) 

40 

*MEVB28 - Ecoestação Na Ufba: Um Novo Conceito De 
Educação Ambiental Para As Escolas 

Guido Laercio Braganca Castagnino 
guidocastagnino@ufba.br  

Sextas-Feiras: 8:50 às 
12:10h – PAF 04 

515 BI em Artes (02 vagas), 
202120 Ciências Biológicas (03 
vagas), 206140 Medicina 
Veterinária (04 vagas), 219140 
Zootecnia (11 vagas) 

20 

MEVB63 - Desenv Fazenda Experim De Entre-
Rios/Caprin,Ovinos,Aves 

Fabio Nicory Costa Souza 
Quintas-Feiras: 13:55h 
Às 15:45h e Sextas-
Feiras: 13:55h às 15:45h 

226 BI em Saúde (03 vagas), 
206 Medicina Veterinária (06 
vagas), 219 Zootecnia (06 
vagas) 

15 



CÓDIGO / TÍTULO COORDENADOR / CONTATO ENCONTROS CURSOS ENVOLVIDOS VAGAS 

*MEVC54 - A Ludicidade No Processo De Ensino-
Aprendizagem Dos Conteúdos De Histologia Para 
Estudantes Do Ensino Médio Da Cidade De Salvador 

Adriana de Farias Juca 
adrianajuca@ufba.br 

Terças-Feiras: 08:50h às 
11:35h – Laboratório 
Multiuso 3 e Sala de Aula 

226 BI em Saúde (04 vagas), 
204 Farmácia (02 vagas), 222 
Fisioterapia (02 vagas), 210 
Fonoaudiologia (03 vagas), 206 
Medicina Veterinária (03 vagas), 
207 Nutrição (03 vagas), 219 
Zootecnia (03 vagas) 

20 

MUSF36 - Vozes Femininas Ancestrais E Contemporâneas 
Do Capão 

Laila Andresa Cavalcante Rosa 
Quartas-Feiras: 08:50h 
Às 11:35h 

501 Artes Plásticas 2, 515 BI em 
Artes 2, 580 BI em Artes 
(noturno) 2, 190 BI em Ciência e 
Tecnologia 2, 327 BI em 
Humanidades 1, 387 BI em 
Humanidades (noturno) 1, 226 
BI em Saúde 1, 505 Desenho e 
Plástica 1, 386 História (noturno) 
1, 514 Música Popular (02 
vagas) 

15 

*ENFD28 - A Arte De Ler E Contar Histórias No Cuidado À 
Saúde 

Adriana Valeria da Silva Freitas 
Adrianaf719@gmail.com 

Quintas-Feiras: 13:00h 
às 17:00h – Escola de 
Enfermagem 

327 BI em Humanidades (03 
vagas), 226 BI em Saúde (03 
vagas), 203 Enfermagem (05 
vagas), 207 Nutrição (03 vagas), 
312 Pedagogia (03 vagas), 313 
Psicologia (03 vagas) 

20 

*ENFD27 - Memória, Enfermagem E Sociedade 
Jose Lucio Costa Ramos 
lucio_enf@yahoo.com.br 

Quartas-Feiras: 13:55h 
às 18:30h – Escola de 
Enfermagem e Colégio 
Estadual Leda Jesuíno 
dos Santos 

317 Arquivologia (02 vagas), 
381 Arquivologia (noturno) (02 
vagas), 515 BI em Artes (01 
vaga), 580 BI em Artes noturno 
(01 vaga), 327 BI em 
Humanidades (01 vaga), 226 BI 
em Saúde (02 vagas), 286 BI em 
Saúde (noturno) (02 vagas), 203 
Enfermagem (01 vaga), 234 
Mestrado em Enfermagem (01 
vaga), 311 Museologia (08 
vagas) 

30 

*Propostas aprovadas no Edital PROEXT ACCS 2022.2 
 
 
 
 
 



ADRIANA DE FARIAS JUCA 
MEVC54 - A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE HISTOLOGIA PARA ESTUDANTES 
DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE SALVADOR 

 
O estudo da Morfologia baseia-se na análise macro e microscópica de órgãos que constituem os sistemas corporais, incluindo a Anatomia e 
a Histologia. Esse projeto se propõe a trabalhar de forma lúdica com os conteúdos dos sistemas corporais que fazem parte da disciplina de 
Biologia no ensino médio das escolas públicas de Salvador/BA. Diferentes livros textos utilizados nas aulas trazem esses assuntos com 
informações em textos e figuras, que precisam ser complementados com aulas práticas. O objetivo principal da ACCS MEVC54 é trabalhar 
essas informações de forma lúdica e com diferentes metodologias e materiais para tornar a disciplina de Biologia mais atrativa e interessante 
para os adolescentes, despertando a aprendizagem de forma dinâmica, criativa e diversificada. A vinda dos estudantes e professores das 
escolas visitantes à UFBA construirá um novo olhar para essa disciplina, despertando o interesse pela ciência e o fazer e pensar diferentes. 
 
 
ADRIANA MIRANDA PIMENTEL 
HACE83 - DEFICIÊNCIA E EMANCIPAÇÃO”: EXPERIÊNCIAS DE CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
Esta Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade visa criação de espaços sociais que promovam a participação social, organização 
comunitária, diálogo de saberes e produção de práticas e experiências entre pessoas com deficiência e outras populações em situação de 
vulnerabilidade, com diferentes grupos e instituições da cidade de Salvador. Pretende colocar em diálogo estudantes de diferentes campos e 
áreas de conhecimento, servidores e docentes, bem como Unidades e setores da universidade, de pessoas, grupos e instituições externas à 
Instituição, no intuito de aproximar estes atores/atrizes e construir possibilidades de interlocução e ações que promovam a emancipação. A 
proposta busca aproximação dos/as estudantes com contextos distintos àqueles experimentados na Universidade, no intuito de que: a) 
conheçam outras realidades e formas de criação/invenção de práticas sociais e comunitárias que envolvam pessoas com deficiência e pessoas 
em situação de vulnerabilidade; b) atuem de forma participativa no desenvolvimento de estratégias de mudança em bairros pobres da cidade. 
A Atividade tem caráter interdisciplinar por envolver estudantes de diferentes cursos de graduação e pós-graduação e articular pessoas com 
deficiências, entre outros grupos em situação de vulnerabilidade, com espaços e instituições de saúde, educação, sociais, culturais, em uma 
comunidade de abrangência na cidade de Salvador. A Atividade fará uso de metodologias e pedagogias colaborativas que promovam a 
formação não apenas de estudantes da Universidade, mas de todos os envolvidos nas ações. Os/As estudantes deverão provocar a formação 
de grupos, envolvendo pessoas com deficiência, entre outros grupos, lideranças, profissionais de serviços, e promover encontros, reuniões e 
ações que possam facilitar a comunicação e o desenvolvimento de práticas. Dentre essas, destacam-se: oficinas artísticas e culturais (rádio, 
fotografia, dança, teatro), esportivas e de organização política; apresentações de grupos, entre outras possibilidades de manifestação cultural, 
social ou política do bairro. 
 
 
ADRIANA VALERIA DA SILVA FREITAS 
ENFD28 - A ARTE DE LER E CONTAR HISTÓRIAS NO CUIDADO À SAÚDE 

 



Trata-se de uma Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade com objetivos de promover medição de leitura de livros de literatura, 
literatura infantil e juvenil a partir de encontros com a comunidade/sociedade; estimular os estudantes da disciplina em pesquisar sobre 
biblioterapia, leitura literária, mediação de leitura e contação de histórias e estimular na comunidade/sociedade o gosto pela leitura em suas 
múltiplas formas como: escuta de podcast, vídeos com contação de histórias e/ou a leitura realizada pelo mediador/contador de histórias. Para 
tanto, a fundamentação teórica será baseada na biblioterapia que pode ser entendida como o cuidado com outro por meio das histórias, sejam 
eles lidas, narradas ou dramatizadas. A metodologia para o desenvolvimento da disciplina será através da abordagem interdisciplinar com 
registro em cadernos de campo. Para isso serão feitas rodas de conversas, oficinas, seminários, entrevistas com resgate de memórias e 
produção de material didático e informativo como jornal, folder e/ou cards visando motivar a participação dos estudantes para a discussão e 
reflexões possíveis. Haverá o incentivo a pesquisa para que os estudantes possam compreender e identificar possíveis lacunas existentes 
nas ações de mediação e incentivo à leitura e contação de histórias. Diante do exposto, o compromisso social da ACCS é possibilitar que a 
universidade possa estar realizando atividades de incentivo a leitura literária, em múltiplos espaços em que o cuidado à saúde possa ser 
desenvolvido como escolas, creches, instituições asilares e outros. 
 
 
ANDRE LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS 
ADMH048 - LUGARES DE MEMÓRIA DO POVO NEGRO DA BAHIA: A GESTÃO DO FUTURO 

 
Objetivo dessa disciplina é contribuir para reflexões propositivas acerca dos processos de renovação, ressignificação e readequação das 
estratégias de sobrevivência e sustentabilidade das organizações negras que adentram ao século XXI com as suas vicissitudes, oportunidades 
e limitações. Nesse sentido, a tríade memória, poder e redes de solidariedade é justamente o eixo de análise que permitirá a mediação coletiva 
entre o que foi vivenciado no passado, o que é experimentado no presente, bem como, o que se demanda para o futuro nessas organizações 
negras que historicamente coordenam a ação coletiva, à exemplo dos terreiros de candomblés, as irmandades negras, os movimentos sociais 
negros, bem como, o governamental e o não governamental que tem a temática negra como razão de existência. Nessa sexta edição, a 
atenção dessa disciplina se voltará à construção do conceito de gestão social dos patrimônios culturais negros, com especial atenção para os 
patrimônios de terreiros, algo que nos implica ao exercício de leituras, escutas e diálogos. 
 
 
ANGELA MACHADO ROCHA 
ICSC60 - EMPREENDEDORISMO EM BIOTECNOLOGIA 

 
A Ação em Comunidade em Comunidade e Sociedade ACCS ICSC60 "Empreendedorismo em Biotecnologia" 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. O Projeto da ACCS ICSC60 "Empreendedorismo em Biotecnologia"  principalmente no âmbito do 
Baianambiental. 
O Baianambiental é uma tecnologia social inovadora, idealizada e realizada pela UFBA, em colaboração com a ABAM, com o objetivo de 
estimular ações de pesquisa, extensão e educação ambiental. 



Trata-se  uma iniciativa voltada às(aos) baianas (os) de acarajé de Salvador- BA,  vislumbrando  conscientização e sensibilização a respeito 
dos prejuízos decorrentes da  descarte inadequado de resíduo do azeite de dendê utilizado,  mitigação da poluição,  logística de manejo desse 
resíduo para a produção de sabão artesanal  e  como proposta de intervenção para adequação às proposições legais em vigor, redução dos 
impactos ambientais referentes à qualidade da água e  do ar, promoção da inclusão social , promoção da saúde ocupacional e 
desenvolvimento sustentável através da reciclagem e minimização dos resíduos. 
A tecnologia social Baianambiental contribui  assim para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 Organização das Nações Unidas (ONU), sobretudo os que concerne ao consumo e produção responsáveis, ação contra o aquecimento 
global, preservação das vidas aquáticas, qualidade do ar e inclusão de um grupo socialmente vulnerável. 
 
 
AURISTELA FELIX DE OLIVEIRA TEODORO 
FCCB70 - AÇÃO PEDAGÓGICA CONTÁBIL-FINANCEIRA: TECNOLOGIA SOCIAL PARA GERAÇÃO DE RENDA E PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
A presente ACCS tem como objetivo geral: Desenvolver e implementar uma tecnologia social a partir dos conhecimentos contábeis 
interdisciplinarizados para promoção do empreendedorismo social, geração de renda e preservação ambiental às comunidades populares. E, 
como objetivos específicos: a) Contribuir ao empreendedorismo, o associativismo, o cooperativismo e a inclusão sócio digital através de ações 
extensionistas; b) Oferecer cursos e/ou oficinas a grupos populares de baixa renda que trabalhem com artesanato e aos coletivos sociais que 
desenvolvem atividades com uso do resíduo sólido, trabalhadores informais, agricultura familiar, dentre outras atividades, de maneira a otimizar 
as atividades fomentando a geração de renda e orientando através da criação de produtos e processos, agregando valor à produção, 
comercialização, distribuição, beneficiamento e reuso sustentável; c) Compreender, elaborar, planejar e aplicar na prática orçamentos pessoal, 
familiar e empresarial às comunidades populares; d) Compreender a importância da sustentabilidade de modo a constituir-se numa contínua 
intervenção em direção a uma nova fase de ações concretas de responsabilidade pessoal e social atrelada ao desenvolvimento econômico, 
científico, tecnológico e de inovação. 
Verifica-se a contribuição para formação acadêmica dos alunos (as) pelas aprendizagens prática e acessível com uso de recursos didático-
pedagógico amplos, flexíveis e problematizados à criticidade e autonomia de pensamento e atitudes. (Re) aprender na prática aplicada às 
comunidades populares e de forma interdisciplinarizada os conhecimentos, saberes e fazeres em finanças, contabilidade, controle, orçamento 
estratégico, planejamento e controle financeiro que culminam em networking (redes de contatos), captação de recursos e prestações de contas 
de editais (públicos e privados) nas comunidades populares. 
Promover-se-á a popularização da ciência contábil através de aplicações práticas que motivem ideias inovadoras e criativas. As atividades 
primarão pela acessibilidade tecnológica aos (as) estudantes e comunidades, capazes de atingirem o objetivo geral desta ACCS, através de 
conhecimentos e saberes, acadêmicos e populares (integrados) em espaço virtual com equipe inter/multi/transdisciplinares. 
 
 
CATIA MARIA COSTA ROMANO 
ENFC69 - PRANIC HEALING APLICADA AO CUIDADO 

 



A presente proposta visa apresentar a utilização da Pranic Healing como prática integrativa e complementar no tratamento de pessoas com 
comportamento suicida atendidas ambulatorialmente no Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (NEPS). A integração entre conhecimentos 
teórico-práticos da Pranic Healing na comunidade é algo inovador, sendo ainda pouco explorado no âmbito da saúde. Nesta ACCS serão 
abordados conceitos e técnicas relacionadas à percepção da energia prânica como estratégia de cuidado a saúde física, mental e emocional 
das pessoas em sofrimento, psíquico. As discussões acerca de novas formas de cuidado estimularão os futuros profissionais de saúde, uma 
melhor compreensão para os diversos problemas/agravos relacionados às dimensões biopsicosociais e espirituais do ser humano. 
 
CLIMENE LAURA DE CAMARGO 
ENFB89 - TECNOLOGIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADE QUILOMBOLA 

 
Este ACCS tem por objetivo Promover a integração de diversas áreas do conhecimento científico, na realização de atividades de educação 
em saúde, proteção ambiental e implementação de tecnologias sociais, visando o desenvolvimento sustentável de populações quilombolas. 
Para tanto, apresenta como objetivos específicos:  Aprimorar a fabricação de placas acústicas produzidas com material fibrosso; Promover 
atividades de Educação em Saúde; Promover atividades de proteção ambiental; Oferecer treinamento para membros da comunidade 
(artesãos; marisqueiros e pescadores) sobre a tecnologia de produção de placas acústicas e briquetes (madeira ecológica). Tem por 
finaqlidade dar continuidade a implementação do processo de fabricação de placas e artefatos acústicos, que vem ocorrendo desde 2014, 
sob a coordenação do Grupo de Estudos da Saúde da Saúde da criança e do Adolescente- CRESCER,  bem como desenvolver novos 
produtos, como por exemplo, os briquetes (ou madeira ecológica),  utilizando os resíduos fibrosos gerados na confecção de cestos pelos 
artesãos da própria comunidade, e que são descartados de maneira imprópria conastaminando o meio ambiente. Apresenta como 
pressupostos teóricos a promoção da saúde entendida como, direito de todos e dever do Estado,e que tem como fatores determinantes e 
condicionantes: a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens 
e serviços essenciais; entre outros (Lei nº 8.080/1990, artigo 3º). As ações propostas estão em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU. Diante deste contexto, esta atividade tem por pripósito de reunir discentes e docentes de 
diversas áreas, juntamente com artesãos locais, para  desenvolver tecnologias de baixo custo e estratégias inovadoras com vistas para o 
desenvolvimento sustentável, contribuindo efetivamente para a transformação social da comunidade quilombola em questão. 
 
 
DEBORA ABDALLA SANTOS 
MATC53 - ONDA SOLIDARIA DE INCLUSAO DIGITAL: TECNOLOGIA A SERVICO DA CIDADANIA 

 
A ACCS Onda Solidária de Inclusão Digital: Tecnologia a Serviço da Cidadania deverá apoiar as ações do Programa Onda Digital (POD) 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. 
Diante do estabelecido pela resolução N° 07/2021 do CONSUNI/UFBA que resolve retomar as atividades acadêmicas presenciais no semestre 
letivo 2022.2, mas considerando a situação especial e transitória do referido semestre, essa proposta de ACCS deverá apoiar as ações de 
extensão realizadas pelo Programa Onda Digital tanto para o formato remoto online quanto para o modelo presencial, desde que dadas as 
condições sanitárias seguras. 



Daremos continuidade a Oficina Itinerante com o tema Internet e Informação, sendo executada na modalidade MOOC (do inglês Massive 
Open Online Course) - Curso Online Aberto e Massivo. Para os cursos CIPROG - Curso de Iniciação à Programação de Computadores,  CII 
- Curso de Iniciação à Informática e CITA - Curso de Internet e Tecnologias Abertas serão elaboradas adaptações para a modalidade online 
e será avaliada a possibilidade de realizar turmas presenciais além das remotas. O curso CMMC - Curso de Montagem e Manutenção de 
Computadores só será realizado caso possa ser na modalidade presencial. 
Os alunos matriculados na ACCS, atuarão como estudantes educadores, em uma experiência de ensino remota online ou presencial. 
Os materiais didáticos produzidos são licenciados sob Creative Commons e ficarão disponíveis no Moodle UFBA para consulta,  adaptação e 
distribuição. 
 
 
EDGILSON TAVARES DE ARAUJO 
ADMJ86 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADOS PARA AS DIVERSIDADES 

 
A ACCS Políticas Públicas de Cuidados para as Diversidades é uma atividade de ensino/extensão que tem como finalidade desenvolver 
reflexões, debates e ações voltadas para o cuidado enquanto direito, dando especial atenção para a análise dos problemas de pública 
relevância que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social. A cada semestre esta ACCS pode trabalhar com públicos 
específicos, como: pessoas com deficiência, gordas, obesas e com DCNT, em situação de rua  etc.  No semestre 2022.2 a ACCS Políticas 
Públicas de Cuidados para as Diversidades atuará com o tema anticapacitismo nas escolas de ensino fundamental e nos Centros de 
Referência Especializada em Assistência Social (CRAS), nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em Salvador-
BA. O objetivo é desenvolver reflexões críticas e aprendizagens nos estudantes da UFBA, professores do ensino fundamental, trabalhadores 
do SUAS e adolescentes sobre as diversas manifestações do capacitismo nas escolas e nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, criando estratégias para combater tal preconceito e violência contra as pessoas com deficiência. Pretende-se atuar em pelo menos 
03 (três) escolas públicas que aderirem a proposta, para trabalhos preferencialmente com estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental 
II, com a perspectiva de participação de 120 adolescentes de 10 a 14 anos e 12 professores;  e 03 (três) SCFV que atendam grupos de 
adolescentes de 15 a 17 anos, atingindo cerca de 60 usuários e 15 trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  Serão 
realizadas oficinas com  uso de jogos educacionais anticapacitistas e sessões de cine-debate. 
 
 
GUIDO LAERCIO BRAGANCA CASTAGNINO 
MEVB28 - ECOESTAÇÃO NA UFBA: UM NOVO CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS ESCOLAS 

 
Com a urbanização acelerada, a cidade de Salvador conta com poucas áreas verdes para garantir a sustentabilidade das Abelhas Nativas 
deixando-as com poucas áreas para a sua reprodução e nidificação. O fato de não apresentarem ferrão e serem dóceis, permitem a sua 
criação em escolas, podendo auxiliar nas disciplinas de educação ambiental. O Meliponario localizado no Campus de Ondina é composto por 
24 colônias de abelhas sem ferrão, estando aberto à visitação de alunos de Escolas e publico em geral, servindo também como  local para as 
atividades práticas da disciplina MEVA52 Apicultura e ACCS-MEVB-28-Ecoestação na UFBA: um novo conceito de educação ambiental para 
as escolas" do Curso de Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. O objetivo do presente projeto é dar continuidade as atividades práticas 
da disciplina, destacando a importância das abelhas silvestres para a conservação da flora e do meio ambiente e utilizar as colônias como 



ferramentas para divulgar material informativo nas redes sociais. Ao disponibilizar o meliponário como local de visitação ao publico, a disciplina 
ACCS MEVB28 pretende aproximar a Universidade Federal da Bahia com a sociedade soteropolitana, pois dispõe de um cadastro com os 
contatos das Escolas Públicas de Ensino e serão enviados convites para que estas escolas retomem as suas visitas ao meliponário e acessem 
as redes sociais relacionadas ao projeto, Instagram (https://www.instagram.com/meliponarioufba/). Nesta rede social também estão 
disponíveis para o público o Instagram com mais de 4.870 seguidores, sendo uma referência na divulgação da meliponicultura na região 
Nordeste do Brasil. Como forma de facilitar o acesso ao projeto, foi criado o QR Code onde o publico pode participar e fazer questionamentos 
sobre as abelhas sem ferrão e a sua relação com o meio ambiente. O projeto irá participar nos Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão; 
Fórum de Gestão Ambiental e Feira de  exposição na UFBA. 
 
 
JOSANIDIA SANTANA LIMA 
BIOD08 - COMERCIALIZANDO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA – FEIRA AGROECOLÓGICA DA UFBA 

 
Esta ACCS em 2022.2 continuará as edições semanais da Feira Agroecológica da UFBA; a apresentação dos Podcasts ECOAR em  parceria 
com a Rádio Excelsior; receberá/apoiará outros projetos como a ACCS MatC5, da profa Debora Abdala, a ACCS coordenada pela Profa 
Auristela, a ACCS ADMJ86, a ACCS ENFB035 - Cuidadoteca; a Rede Panc; O museu de zoologia do IBIO, entre outros. A Feira acontece 
tem quase sete anos todas sextas feiras das 7 às 13h no Campus de Ondina envolvendo agricultores, produtores agroecológicos, 
consumidores, alunos da graduação e da pós-graduação, professores, público da UFBA e de fora da UFBA. Conjuntamente e de maneira 
diversificada todos acabam conhecendo conceitos e conteúdos relacionados aos princípios da Agroecologia, como o bem viver, respeito a 
natureza, convivência social justa e uma economia onde todos ganham. A Feira Agroecológica se desenvolve maximizando os pilares da 
pesquisa, docência e extensão, visto que, ela permite a troca de saberes, a consciência da importância do equilíbrio ecológico, o foco no 
desenvolvimento social, estimula a interação entre homem-natureza e a conscientização sobre alimentação saudável. A Feira tem um público 
fiel, que além de consumir a produção agroecológica comercializada, participa de atividades como o bate papo agroecológico, a yoga, a 
meditação, oficinas gastronômicas, momento musical, que voltaram a acontecer ininterruptamente desde 05 de maio de 2022. Neste espaço 
a compra dos alimentos saudáveis e de outros produtos agroecológicos torna-se um gesto consciente e de apoio a novos conceitos de 
formação de pessoas, de desenvolvimento social e de economia solidária. 
 
 
JOSE GERALDO DE AQUINO ASSIS 
BIOD72 - PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS 

 
A ACCS Plantas Alimentícias Não Convencionais tem sido oferecida regularmente desde 2019, incluindo os semestres remotos. Tem como 
objetivo popularizar e divulgar plantas negligenciadas e subutilizadas e conectar produtores, feirantes, cozinheiros profissionais e amadores, 
escolas e público em geral. Insere-se em um projeto de extensão que envolve atores de diversas áreas. Para os semestre 2022.1 pretende-
se retomar contatos presenciais com escolas, feiras e agricultores com os quais já haviam articulações anteriores. Serão desenvolvidas 
atividades em parceria com duas escolas de ensino fundamental, uma de ensino médio, uma creche, uma comunidade agrícola, duas feiras 
semanais e um mercado fixo. 
 



 
JOSE LUCIO COSTA RAMOS 
ENFD27 - MEMÓRIA, ENFERMAGEM E SOCIEDADE 

 
Esta ACCS será ofertada por docentes da Escola de Enfermagem e do Departamento de Museologia, além de colaboradores externos. Visa 
implementar a política institucional de extensão universitária da UFBA ao criar uma interlocução de um grupo de 30 estudantes de 10 cursos 
universitários com alunos de escolas públicas de Salvador. Seu propósito consiste em difundir a história do campo da Enfermagem e da Escola 
de Enfermagem da UFBA para a sociedade baiana por meio de exposição itinerante do acervo do Museu da Escola de Enfermagem da UFBA 
Haydée Guanaes Dourado. A EEUFBA completou 76 anos de sua instituição em 2022. O Museu da EEUFBA foi criado inicialmente como 
Núcleo de Memória da EEUFBA pela Congregação da unidade em 1997, com a colaboração de docentes do Departamento de Museologia 
que desenvolveram atividades de documentação e exposição de parte do acervo. Já em 2021, por decisão da Congregação da EEUFBA, foi 
renomeado como Museu da Escola de Enfermagem da UFBA Haydée Guanaes Dourado. Seu acervo é composto por cerca de 3.254 objetos 
preservados, principalmente peças do mobiliário da década de 1950, utensílios domésticos, instrumentos de laboratório, documentos gráficos, 
fotografias, quadros e objetos litúrgicos. Dentre os objetivos do Museu da EEUFBA destaca-se a preservação da história articulada com a 
formação acadêmica no que diz respeito ao uso do espaço museológico vinculado ao processo de produção e difusão do conhecimento para 
a sociedade. Como a visitação presencial ao Museu encontra-se suspensa por motivo de reforma e limpeza do acervo, a realização de 
exposições em escolas públicas se tornam oportunidade de manter o Museu em atividade ao proporcionar diálogos sobre a história e a 
formação em Enfermagem. Espera-se envolvimento dos estudantes com a história da Enfermagem e com um museu universitário, 
aproximando-os das potencialidades de um acervo museológico e da preservação da memória da UFBA. 
 
 
LEANDRO DE PAULA SANTOS 
HACE57 - PLURALISMO RELIGIOSO E DIREITOS HUMANOS 

 
A ACCS visa a identificar grupos que atuam, na cidade de Salvador, sob a forma da sociedade civil, incidindo sobre a defesa dos direitos 
humanos a partir de uma perspectiva interreligiosa. Em um período caracterizado pela reincidência de casos de intolerância e racismo 
religiosos, e de instrumentalização eleitoral das experiência da fé, a ACCS visa a criar um ambiente de reflexão sobre a relação entre o 
fenômeno religioso e o espaço público. Além de conteúdos teóricos que abordam noções como laicidade do Estado, esfera pública secular e 
constituição histórica dos direitos humanos, estão previstas 4 visitas a campo, nas quais serão reconhecidas práticas e projetos desenvolvidos 
por movimentos do campo religioso em Salvador. 
 
 
MARIA APARECIDA JOSE DE OLIVEIRA 
BIOC78 - MATAS URBANAS: AGROECOLOGIA, EDUCAÇÃO POPULAR E MOVIMENTO SOCIAIS 

 
Este componente curricular (BIO C78) vem sendo oferecido desde de 2014 e atende a formação em diferentes áreas do conhecimento. O 
objetivo desta ACCS é despertar a visão holística e integradora para as questões da agroecologia. Conhecer e dialogar os princípios da 
educação popular e ambiental. Incentivar e apoiar os envolvidos a serem multiplicador/editor das práticas agroecológicas. Neste semestre 



2022.2, temos como proposta realizar articulação e mobilização em dois assentamentos localizado no município de São Sebastião do 
Passé/BA. Assim, como em hortas coletivas, Salvador/Bahia. Todas as atividades são realizadas na perspectiva interdisciplinar, construindo 
e disseminando formas alternativas de preservação, uso e manejo dos ambientes naturais. Esta disciplinas é oferecida para diferentes cursos 
de graduação e pós graduação da UFBA, o caráter interdisciplinar da mesma está na sua composição, contaremos com a participação de 
professores das áreas da agroecologia, sociologia ambiental, saúde, educação popular e educação ambiental. Para realização das atividades 
com estudantes e com as comunidades trazemos as metodologias ativas, participativas e colaborativas que privilegiem o protagonismo dos 
envolvidos como construtores de saberes, de conhecimentos e de produções autorais. Nosso encontro semanal se inicia com uma Dinâmica 
(relaxar e despertar o saber-aprender), Informes, Diálogos dos conteúdos e Encaminhamentos. As atividades com as comunidades geralmente 
ocorrem nos finais de semana, os estudantes e professores ficam nas moradias dos assentadas (os) para assim ter uma vivencias do cotidiano 
rural. A partir do diálogo dos conteúdo e das oficinas, os estudantes em equipe irão organizar as oficinas pedagógicas, que serão realizadas 
com as comunidades envolvidas. Estamos propondo a realização de duas oficinas no assentamento e uma coletivo horta de Pituaçu/BA. Os 
estudante darão como produto para avaliação, a realização de oficina e apresentação de relatório que pode ser nos formato vídeo(curto), 
folder, resumo expandido e formato jornalístico. 
 
 
MARIA CECILIA DE PAULA SILVA 
EDCJ90 - MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA: DIÁLOGOS COMUNIDADE E UNIVERSIDADE 

 
A ACCS EDCJ90- Memória e Experiência diálogos comunidade universidade visa aprofundar os conhecimentos sobre os corpos, as culturas 
e a educação brasileira, por meio da experienciação de práticas populares e pesquisa em memória e acervos, propondo uma interação entre 
as expressões corporais de movimento do samba de roda e da capoeira, nas cidades do litoral e do interior como  Santo Amaro e Cachoeira, 
no Recôncavo, e Salvador e Ilha de Itaparica, entre Universidade e sociedade, refletindo sobre a formação histórica e social brasileira, a cultura 
humana, formas de empoderamento e melhoria das condições de existência. Experimentar a utilização de linguagens imagéticas como a 
literária, filmica/documentários, fotografias para ampliar o diálogo sobre territórios, ancestralidade, colonialidade(s) e desenvolvimento social. 
Neste, corpo e cultura versam como temas centrais a expressão corporal de nosso povo. A roda de capoeira e do samba de roda. De cunho 
intercultural, inter e transdisciplinar, se apresenta como um espaço pedagógico de criação de possibilidades de aprendizagens significativas. 
Tratar de forma diferenciada o conhecimento histórico, as memórias e o acervo cultural da humanidade guardadas em comunidades, mestras 
e mestres responsáveis pela manutenção e perpetuação dos saberes. A proposta visa impactar positivamente na formação humana dos 
acadêmicos e comunidade, por ampliar a compreensão da importância do conhecimento cultural e popular para o desenvolvimento social e 
científico, por tratar de uma questão afeta à educação em direitos humanos, ao abrigo da lei 10.639/03, atualizada pela lei 11.645/08, bem 
como a permanente busca de garantia de uma universidade pública, ética e inovadora com competência para a superação de visões 
conservadoras e excludentes. Continuamos com a Mestra Dalva do Samba de Suerdieck, de Cachoeira e Mestra Aurinda do Prato e samba 
de roda, Ilha de Itaparica; com o Mestre Felipe Santiago, de Santo Amaro e Mestre Boca Rica, de Salvador, e outr@s convidad@s. 
 
 
MARIA DAS GRACAS FARIAS PINTO 
MEV458 - MUSEU INTERATIVO DE ANATOMIA COMPARADA – MIAC 

 



O Museu Interativo de Anatomia Comparada - MIAC visa à integração da Universidade com a comunidade, atendendo alunos de diversas 
instituições de ensino, da educação fundamental ao nível médio, através de visitações do MIAC orientadas pelos discentes da UFBA a 
exposições do acervo do museu. 
 
 
MARIA TERESA BRITO MARIOTTI DE SANTANA 
ENFB35 - CUIDADO TRANSDISCIPLINAR DO CORPO COMO CONSCIÊNCIA: DINÂMICA DOS SENTIDOS E AS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE (CUIDADOTECA) 

 
Consiste em um componente curricular que possui como ementa as noções gerais sobre a Política de Humanização do SUS relacionado as 
diretrizes do acolhimento com escuta sensível e qualificada e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, com 
vista ao desenvolvimento de uma inovação tecnológica de processo fundamentado no cuidado transdisciplinar e a fenomenologia de 
MerleauPonty a partir do corpo próprio como experiência exitencial na intencionalidade do EU SOU. Inclui também a Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). Conhecimento da morfologia dos Sentidos Orgânicos - 
tato, visão, audição, olfato, paladar. Desenvolvimento de noções e habilidades básicas em práticas integrativas e complementares de saúde 
(reflexologia, aromaterapia, e ervas medicinais. Distinção das racionalidades de saúde e saberes socioculturais e populares do cuidado 
disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Organização do LHAPICS - Laboratório de Habilidades em Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde para o atendimento à comunidade interna (estudantes universitários de graduação/pós-graduação, docentes e 
técnico-administrativos) e atuação na comunidade externa (pessoas com média e alta vulnerabilidade) a Universidade Federal da Bahia. 
Envolve treze(13) diferentes cursos de graduação da UFBA e oferta 50 vagas. Tem como objetivos: buscar a partir da indissociabilidade de 
ensino, pesquisa e extensão e a articulação entre universidade, serviço e comunidade estimular os docentes, discentes, técnico-
administrativos e comunidade interna e externa a UFBA; desenvolver noções e habilidades básicas nas práticas integrativas e complementares 
em saúde: reflexologia, aromaterapia cromoterpaia, ervas aromáticas e medicinais; Realizar o acolhimento com escuta sensível e qualificada 
pela dinâmica dos sentidos orgânicos; aplicar as práticas integrativas em si mesmo e no outro com quem reside e que vivenciam o estresse, 
a dor e o sofrimento consequente ao adoecimento por doenças transmissíveis e não transmissíveis, agravos à saúde e luto por perdas pela 
COVID 19. 
 
 
NADIRLENE PEREIRA GOMES 
ENFA79 - ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E TRANSDISCIPLINAR DOS PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS À VIOLÊNCIA 

 
A integração universidade-serviço-comunidade permite compreender melhor a realidade a partir da interação com profissionais 
multidisciplinares que compõem a rede de enfrentamento a violência, assim como a aplicação e troca de informações e conhecimento acerca 
do fenômeno com a comunidade de Salvador, Bahia, Brasil. Destarte, as(os) discentes podem identificar agravos reais de saúde decorrente 
de situações violentas no contexto soteropolitano. Durante o semestre acontecerá espaços de discussão para que, em conjunto, as(os) 
graduandas(os) possam relacionar os problemas e agravos à saúde com o contexto sócio-econômico-familiar, buscando a reflexão acerca 
dos fatores associados, os quais possibilitarão dá visibilidade a violência enquanto problema de saúde pública, momento em que se dará 
enfoque quanto à importância da identificação, notificação compulsória, registro e encaminhamentos. Inseridos nessa realidade, pretende-se 



identificar problemas/agravos relacionados à violência que levam a procura pelos serviços/instituições, podendo também lançar mão de 
técnicas e instrumentos de pesquisas junto a estudantes da escola e moradores da comunidade.Tal proposta contribui para formação e 
construção de novas práticas educativas que garantem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os produtos 
desenvolvidos consistem em cartilhas informativas, tecnologia social e oficinas e/ou dinâmicas sobre as temáticas abordadas no componente. 
Por isso, incita a capacidade de desenvolver novas estratégias de enfrentamento da violência em todas as suas esferas. 
 
 
PEDRO RODOLPHO JUNGERS ABIB 
EDCJ89 - MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS POPULARES E A EDUCAÇÃO 

 
Iniciativa que 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 reconhecidos por suas comunidades, a cada semestre, como co-ministrantes das 
atividades relacionadas aos seus saberes e fazeres, juntamente com o professor coordenador da ACCS. Essa ACCS se articula com outra 
ACCS oferecida desde 2015.1:  a ACCS ? Saberes e Fazeres da Cultura Popular na Educação? coordenada pelo Prof. Pedro Abib (FACED) 
e ambas fazem parte de uma ação conjunta de valorização da presença dos saberes e fazeres tradicionais e populares no ambiente 
acadêmico. Essas duas ACCS são complementares, enquanto a primeira a ser criada faz uma abordagem mais geral sobre os saberes e 
fazeres das culturas populares e aproximações com essas experiências, essa ACCS Mestres e Mestras das Culturas Populares e a Educação 
que estamos submetendo ao presente edital, busca um olhar mais específico trazendo a cada semestre um mestre ou uma mestra para 
ministrar os encontros, que tratam então do saber específico desse mestre ou mestra convidado. 
 
 
 
REJANE MARIA LIRA DA SILVA 
BIOA82 - PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
A ACCS BIO A82, caracterizada como um Programa de extensão universitária, associada ao ensino e a pesquisa e produção de conhecimento 
na área da Educação, Vocação e Divulgação científica. Assim, vincula um conjunto de Projetos na área de Ensino de Ciências, Formação de 
Professores e Divulgação Científica, de caráter orgânico-institucional, com clareza de diretrizes e voltados a um objetivo comum: a cultura 
científica. O Objetivo é associar o ensino da Graduação e da Pós-graduação, à pesquisa e produção de conhecimento na área da Cultura e 
Educação Científica Intercultural e à extensão universitária, consolidando a Rede Colaborativa entre a Universidade, Escolas parceiras e 
Comunidades Tradicionais, com fins ao fomento de uma Cultura Científica para inclusão social. Nosso desafio esse semestre de 2022.2 é 
atender à modalidade presencial/híbrida do Edital EDITAL ACCS & ACCS FORPOP SEMESTRE 2022.2 Ação Curricular em Comunidade e 
Sociedade, com a realização de Oficinas sobre ?Mídias digitais?, ?Dinossauros no Jardim? e ?O Céu de São Francisco? com os estudantes 
da ACCS BIOA82 e dos estudantes das comunidades quilombolas de Remanso (Lençóis, BA) ou São Francisco do Paraguaçu (Cachoeira, 
BA) e Instituto Pestalozzi - Salvador; e Eventos 16ª Primavera de Museus - Setembro/2022 - Exposição ?Cobras Criadas35? - em homenagem 
aos 35 anos do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia (NOAP/UFBA); 12º Encontro de Jovens Cientistas e 19ª Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia - 18 a 21/10/2022. Considerando a Pandemia da COVID-19 Vamos atender a um Protocolo de Prevenção 
à COVID-19. Ressaltando que a Professora Coordenadora, Professores Colaboradores e Estudantes estão vacinadas contra a COVID-19 (2 



doses), todos os moradores dos Quilombos com mais de 12 anos já foram vacinados e a baixa transmissibilidade de crianças e jovens do 
SARS-Cov2 (as atividades acontecerão atendendo ao distanciamento social, uso de máscaras e preferencialmente em área aberta). 
 
 
RIDALVA DIAS FELIX MARTINS 
ENFD22 - ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR À SAÚDE MENTAL DE ESCOLARES 

 
A proposta está relacionada a desenvolver atividades em escolas da educação básica sendo o lócus desse estudo o "Colégio Estadual Raphael 
Serravalle", situada no bairro da Pituba, em Salvador, Bahia, Brasil. A escola pública consiste na oferta dos níveis de ensino fundamental II e 
médio. A população-alvo consiste em mais de 900 (novecentos) estudantes regularmente matriculados no turno vespertino da escola. As 
intervenções serão realizadas através de ações educativas sobre a temática da saúde mental para a promoção, cuidado, proteção, 
conscientização, prevenção e enfrentamento das expressões do sofrimento psíquico e transtornos mentais de escolares. Vale salientar, que 
as intervenções e/ou ações educativas é um modelo pedagógico, que tem se destacado como uma metodologia de ensino e aprendizagem 
para diferentes grupos populacionais e para fortalecer esse impacto, serão realizadas semanalmente intervenções educativas através das 
redes sociais (Instagram e WhatsApp) com o envio de postagens sobre as temáticas que permeiam a abordagem interdisciplinar à saúde 
mental, a partir das tecnologias sociais e digitais que serão confeccionadas pelos discentes da ACCS, no percorrer de todo o semestre, com 
respaldo científico e aprofundamento na temática da saúde mental que ocorrerão durante as explanações dialogadas dos encontros teóricos, 
além do suporte de supervisão da docente coordenadora, colaboradores(as) e tutores(as). Sendo assim, posteriormente aos aprofundamentos 
teóricos na temática serão desenvolvidos a partir do software Canva, Prezi e filmora; tecnologias sociais e digitais em formato de cartilhas, 
slides, cartazes, cards, folders, podcasts, vídeos interativos, aplicativos, joguinhos etc.), de caráter lúdico-educativo-informativo sobre a 
temática que permeiam a saúde mental, no propósito de facilitar a interação e compartilhar troca de conhecimento com os escolares nas 
escolas. 
 
 
VANIA SAMPAIO ALVES 
HACE82 - REDUÇÃO DE DANOS, SAÚDE E CIDADANIA 

 
A ACCS tem por objetivo discutir a redução de danos como prática de cuidado em saúde e de promoção de cidadania de pessoas em 
vulnerabilidade social e/ou em situação de rua. As estratégias de redução de danos caracterizam-se como práticas culturalmente sensíveis, 
usuário centrada e de baixa exigência, aspectos que contribuem para a ampliação do acesso de populações vulnerabilizadas e estigmatizadas 
aos serviços públicos, favorecendo o cuidado de suas necessidades sociais e de saúde. A despeito dos avanços conquistados com a adoção 
da redução de danos no que concerne à promoção da saúde e de cidadania, reconhece-se que a disseminação destas práticas tem como um 
de seus entraves as lacunas na formação profissional e na educação permanente de trabalhadores. Diante desse panorama, delineou-se a 
proposta da presente ACCS com o compromisso social de fomentar a produção de conhecimentos e de estratégias de redução de danos para 
atenção à saúde.  A ACCS resulta de uma parceria entre a Universidade Federal da Bahia e o Projeto Girassóis de Rua, uma iniciativa da 
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Participarão do componente estudantes de graduação de cursos das áreas de saúde, humanidade 
e artes, bem como redutores de danos que atuam em três modalidades de dispositivos assistenciais para pessoas em situação de rua em 
Salvador: as equipes de Consultório na Rua, os Pontos de Cidadania e a Unidade de Acolhimento de Adultos. As atividades na ACCS serão 



de natureza teórico-práticas, com alternância de territórios. Os encontros teórico-conceituais acontecerão semanalmente no campus de 
Ondina da UFBA e o trabalho de campo nos territórios/serviços de atuação dos redutores de danos, em horários a ser pactuados nos turnos 
matutino ou vespertino. Como atividade final da ACCS, os participantes apresentarão relatos de experiência de planejamento e implementação 
de estratégias de redução de danos junto a pessoas/coletividades assistidas. 


