AÇÕES DE EXTENSÃO – ANO 2015
POR LINHA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
TÍTULO

RESPONSÁVEL

2ª JORNADA JURÍDICA DO SERTÃO BAIANO

MARIA SOLEDADE SOARES
CRUZES

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

MARIANA TEIXEIRA SANTOS
MOURA

ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR

LEONARDO FIUSA
WANDERLEY

BRINQUEDOTECA PAULO FREIRE

ANTONETE ARAUJO SILVA
XAVIER

RESUMO
O Curso de Direito do Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologia do Campus XX – Brumado iniciou suas atividades no ano
de 2012, apresentando-se com uma proposta de desenvolvimento de
um curso crítico, estabelecendo uma relação dialogada entre o ensino,
a pesquisa e a extensão, pilares da educação moderna.
Nesse sentido, a realização de congressos, simpósios e jornadas
oferece uma oportunidade de construção do conhecimento, em razão
de ser resultado das três experiências ora anotadas. A comunicação
entre docentes, discentes e profissionais da área ou, ainda, de áreas
afins, proporciona um fortalecimento das inter-relações do mundo
jurídico.
Estudo da linguagem jurídica pelo futuro operador do direito, visando
habilitá-lo no trato diário com os problemas de linguagem e com as
questões hermenêuticas frente ao entorno de ambiguidades de sentido
presente nos textos jurídicos.
O Projeto de Extensão "Assessoria Jurídica Popular" tem como escopo
contribuir para o desenvolvimento de uma nova concepção de serviços
legais voltados às comunidades de baixa renda, amparada nas
experiências de assessoria jurídica popular universitária no Brasil. Sua
inovação se dá no sentido de buscar uma forma de apoio às lutas por
direitos presentes nestas comunidades, sem se restringir à assistência
jurídica pontual, e concretizada a partir de uma relação horizontal,
constante e emancipatória entre assessores e assessorados. Como
pressuposto e alimento dessa atuação junto às comunidades, será
necessária a criação de um espaço constante de formação e reflexão
interno à universidade, capaz de fortalecer o engajamento, a
sensibilidade e a consciência social, política e jurídico-crítica dos
assessores populares.
A Brinquedoteca Paulo Freire, situada no Departamento de Educação Campus I da UNEB é um espaço de estudo, de brincadeiras e de
pesquisas para as crianças, os alunos e professores dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação poderem utilizar para ampliar a qualidade
acadêmica e trazer as crianças das escolas públicas que são nossas
parceiras e as comunidades acadêmica e externa.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XX Brumado

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCI - Departamento de
Educação - Campus I Salvador

TÍTULO

RESPONSÁVEL

CAMPANHA DE 16 DIAS DE ATIVISMO NA UNEB
PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

AMELIA TEREZA SANTA ROSA
MARAUX

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESTADO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL

JAILMA MARIA DA SILVA

CRIMES HOMOFÓBICOS NO BRASIL

OSVALDO FRANCISCO RIBAS
LOBOS FERNANDEZ

CURSO DE EXTENSÃO EM DIREITO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARIA SOLEDADE SOARES
CRUZES

RESUMO
Esta campanha é uma ação de leitura e intervenção social, extensão
universitária de natureza interdisciplinar que se apresenta à
comunidade acadêmica e à sociedade baiana como um movimento de
enfrentamento à violência contra às mulheres e pessoas LGBTT em 25
municípios onde estão localizados os Departamentos de Ensino e as
bibliotecas da Universidade do Estado da Bahia/UNEB. Em sintonia
com a “Campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra
as mulheres”, campanha internacional, os 16 dias de ativismo na Uneb
pelo fim da violência contra as mulheres” é fruto do enlace de
pensamentos e movimentos sociais comprometidos com propósito de
promover o debate em torno das múltiplas faces da violência contra as
mulheres e pessoas LGBTT como uma violação dos Direitos Humanos.
A Campanha se apresenta como um espaço de diálogo comprometido
com transformação do pensamento e com a Construção de uma
universidade que se pretende socialmente engajada.
Este seminário visa promover a discussão entre a comunidade
acadêmica e a sociedade sobre quais são as dificuldades encontradas
no cumprimento do ECA no Brasil e principalmente no município de
Paulo Afonso, buscando juntos uma forma de ajuda e
acompanhamento dos jovens da região; como também questionar
sobre quais as leis que tratam desses jovens e quais são esses
adolescentes ou crianças que estão em conflito com a lei, seja em
liberdade assistida ou em regime de internação encontrados no
município de Paulo Afonso e região. Outrossim, realizar debates
fazendo com que o público possa se posicionar perante os temas
abordados e promover informação aos participantes sobre a realidade
daqueles que precisam de ações sociais diretivas.
A pesquisa pretende mapear os tipos de violência (letal, insultos,
agressões, etc.) que atingi a comunidade GLBT, busca, a partir da
análise dos dados notificados pelos veículos de comunicação (jornais,
sites, etc.) construir um mapa da violência contra GLBT, suas
reguralidades e especificidade.
O Direito de Propriedade Industrial é um ramo do Direito Empresarial
que tutela os interesses de inventores, designers e empresários em
relação às invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais,
marcas e indicações geográficas. Ocorre que tal conteúdo, tão
relevante para o mundo jurídico hodierno, não compõe a grade
curricular do curso de Direito da Uneb – Campus XX. Em síntese, a
proposta do curso de extensão é, viabilizar o acesso ao Direito de
Propriedade Industrial, demonstrando a sua relevância para o futuro
prático-profissional dos discentes, sob uma o´tica interdisciplinar e
contextualizada.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

PROEX - Pró-Reitoria de
Extensão

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCVIII - Departamento de
Educação - Campus VIII Paulo Afonso

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

PROEX - Pró-Reitoria de
Extensão

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XX Brumado

TÍTULO

RESPONSÁVEL

CURSO DE EXTENSÃO EM PROCESSO DO
TRABALHO

GUILHERME GUIMARAES
LUDWIG

RESUMO
A proposta de extensão é a de investigar, como objetivo geral, se, no
pós-positivismo jurídico e considerando a consequente força normativa
conferida aos princípios, se e como é possível vincular a atuação dos
operadores do Direito na seara trabalhista à observância do princípio
da eficiência administrativa nos próprios argumentos postulatórios e
decisórios no âmbito jurisdicional.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHI - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
I - Salvador

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHI - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
I - Salvador

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHIX - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IX - Barreiras

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHIV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IV - Jacobina

Na perspectiva de identificação dos atributos da interpretação da
norma processual que possam conduzir à superação dos obstáculos à
concretização do acesso à Justiça e dos direitos fundamentais, serão
abordadas, no decorrer das atividades, as características do atuar
eficiente no âmbito do processo do trabalho.
CURSO DE EXTENSÃO EM TEMAS
APROFUNDADOS EM DIREITO E PROCESSO DO
TRABALHO

GUILHERME GUIMARAES
LUDWIG

CURSO DE EXTENSÃO ENTENDENDO A FOLHA DE
PAGAMENTO

LUCIANA DA SILVA MORAES

ESPACIALIDADE E PRÁTICA SOCIOESPACIAL
AUTORITÁRIA DURANTE O GOLPE MILITAR EM
JACOBINA E REGIÃO

FABIO NUNES DE JESUS

O presente curso de extensão tem por objetivo geral discutir as
perspectivas do ramo do Direito do Trabalho, seja na sua vertente
material, seja na processual, aprofundando temáticas polêmicas das
respectivas disciplinas e suas questões atuais.
O tema abordado neste projeto se refere a compreensão da folha de
pagamento. Assim a problemática do projeto se situa nos seguintes
questionamentos: o que são e quais os descontos financeiros
permitidos por Lei embutidos nas folhas de pagamento?Como se dá o
processo de desconto na folha? Como são realizados os cálculos?
Como saber se os cálculos do meu contracheque estão corretos? Tais
dúvidas são comuns especialmente entre os comerciários, pessoas
empregadas no comércio local. Sendo assim, a proposta do projeto é
através da disciplina de Contabilidade Empresarial, na qual os alunos
aprendem as noções da contabilização e dos cálculos da folha de
pagamento, realizar oficinas de treinamento para 60 estudantes e em
seguida o atendimento da comunidade através da reprodução do curso
acerca das noções da folha de pagamento com mínimo de 80 pessoas
de comunidade local.
O período Militar no Brasil ocorrido durante os períodos de (64-85) do
século XX representou importantes mudanças e intervenções políticas
responsáveis pela instauração do sequestro político dos processos
característicos da democracia republicana em curso no país. Desde
então, a sua finalização na década de 80 acabou revelando os
tentáculos e ações dos agentes públicos e sociedade civil e militar
durante este período de modelo político conservador ainda resultante
dos processos instaurados em seu bojo. Descortinar o regime através
das heranças presentes em espaços institucionalizados, modelos de
políticas públicas adotadas e controle da prática social são
fundamentais para o entendimento do acontecimento.

TÍTULO

RESPONSÁVEL

ESTAJUS: II SEMINÁRIO DE ESTÁGIO EM DIREITO
DA UNEB – CAMPUS XX

MARIA SOLEDADE SOARES
CRUZES

ESTUDOS AVANÇADOS PARA AS CARREIRAS
JURÍDICAS

THIANA DE SOUZA CAIRO

RESUMO
O estágio em Direito exige uma interação entre a comunidade discente,
docente e os diversos profissionais atuantes na área. É preciso
incentivar e intensificar encontros e diálogos entre os referidos sujeitos.
Em síntese, a proposta do presente projeto de extensão é viabilizar o
acesso dos discentes do curso de Direito de Brumado às mais diversas
possibilidades de estágio, bem como de atuação profissional,
demonstrando-se, assim, a sua relevância para o futuro práticoprofissional, sob uma ótica interdisciplinar e contextualizada.
O objetivo do presente projeto é promover o estudo e debate contínuo
dos discentes do Curso de Direito, sobretudo daqueles que se
encontram nos últimos semestres, de temas relacionados aos diversos
ramos do direito, com intuito de prepará-los para o mercado de trabalho
e para as principais provas e exames das carreiras jurídicas.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XX Brumado

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

Dinamizar no NPJ as práticas dos meios de solução de conflitos
extrajudiciais através da mediação e conciliação para atender um dos
objetivos traçados para o perfil do bacharel em direito do CAMPUS I de
forma que promova ações dialógicas onde os sujeitos envolvidos
solucionem os seus conflitos.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHI - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
I - Salvador

Discutir o sistema penal, sob o prisma da criminologia crítica, dando
ênfase ao debate de novos temas que ainda não são contemplados
nos currículos acadêmicos. Propiciando a participação dos alunos da
construção do conhecimento extra classe.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

A problemática da inclusão tem se constituído como centralidade
reflexiva das políticas educativas e sociais, dado as elevadas taxas de
abandono e insucesso que marcam o processo de escolarização de
pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. A busca por inclusão
de pessoas com NEE – Necessidades Educativas Especiais nas
instituições educacionais não é um fato isolado dentro do sistema
educacional brasileiro, pois sucede ao mesmo tempo diferentes tipos
de demanda por inserção e permanência nesses espaços de formação
por parte de outras categorias de indivíduos para a realização da
democratização da educação que ainda convive com elevadas taxas
de evasão e repetência. Verifica-se que estudanteas com deficiência
têm sido integrados de forma precária nas instituiçoes educacionais,
que continuam mantendo a mesma estrutura de uma instituição
homogênea e sem diferenças. Portanto, urge a necessidade de
debates acerca dessa temática, sobretudo no contexto de formação
universitário.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCI - Departamento de
Educação - Campus I Salvador

Serão promovidos ao longo do projeto, minicursos e simulados para
estimular o aprofundamento de temas avançados da área jurídica,
refletindo assim no desempenho futuro dos egressos.
FORMAÇÃO E PRÁTICA DE MEDIAÇÃO E DE
CONCILIAÇÃO COMO MEIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS NO ESPAÇO DO NÚCLEO DE PRÁTICA
JURIDICA DO CURSO DE DIREITO DO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DO
CAMPUS I

MARIA DE FATIMA VIEIRA
NOLETO

FÓRUM DE CIÊNCIAS CRIMNAIS

THAIZE DE CARVALHO
CORREIA

FORÚM DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM
EDUCAÇÃO INLCUSIVA

JACIETE BARBOSA DOS
SANTOS

TÍTULO

RESPONSÁVEL

GRUPO DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO
"JUSTIÇA JUVENIL E SOCIOEDUCAÇÃO"

JALUSA SILVA DE ARRUDA

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A NOÇÃO DE
PESSOA NA CONTEMPORANEIDADE

CLARA LOURIDO

GRUPO DE LEITURAS E ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES SOBRE GÊNERO E
SEXUALIDADE (GLEIGS)

KLEBER JOSE FONSECA
SIMOES

I SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS

MIKELLI MARZZINI LUCAS
ALVES RIBEIRO

II ENCONTRO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO
PIEMONTE DO PARAGUAÇU

RESUMO
O projeto consiste na criação de um grupo de estudo, pesquisa e
extensão sobre Justiça Juvenil e socioeducação. Pretende-se na
segunda etapa do projeto (semestres 2016.1 e 2016.2) realização de
pesquisa sobre a execução de medidas socioeducativas em meio
aberto (liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade) no
município de Valença/BA.
A antropologia considerou as variações na noção de pessoa em
diferentes culturas no marco dos estudos de parentesco, enquanto a
modernidade reservava para sim o conceito de indivíduo, sempre em
tensão com o de sociedade e de Estado. A contemporaneidade nos
coloca perante diferentes desafios que questionam a noção de
indivíduo como unidade bio-psico-social (por exemplo, a replicação
dessa unidade nas identidades virtuais e nos novos sistemas de
classificação que reformulam a problemática da representação; a
dissolução dela nos microcomponentes genéticos que aprofunda a
clássica noção de “papéis sociais” que distribuem o eu em diferentes
momentos e lugares para diferentes instituições e “outros” ou os efeitos
na concepção da pessoa por conta do reconhecimento da diversidade
cultural no próprio seio do Ocidente e não mais como traço dos
“atrasados”). Representação, distribuição e diversidade que não estão
ausentes no direito.
o Grupo de Estudos e Leituras Interdisciplinas sobre Gênero e
Sexualidade (GLEIGS) constitui-se como espaço formativo para
estudantes, professores da rede pública, servidores e comunidade
externa da UNEB às discussões e vivências que envolvem as relações
de gênero e sexualidade no Território do Sisal. Por meio da extensão
universitária o referido grupo planeja articular-se ao poder público, a
sociedade civil e a comunidade acadêmica com vistas a promoção da
cidadania das mulheres e da população LGBTT presentes no território.
O evento busca trazer as discussões acerca das questões teóricas e
práticas envolvendo os direitos humanos para o debate acadêmico da
UNEB Paulo Afonso.

A problemática da violência doméstica, incluindo mulheres e crianças,
é uma questão bastante discutida na contemporaneidade. Discutir com
a sociedade civil, órgãos públicos, organizações não governamentais
da região do Piemonte do Paraguaçu, as ações referente ao combate
desse tipo de violência é relevante no sentido de buscar soluções
LUCIENE ASSUNCAO DA SILVA cabíveis para essa problemática, bem como ampliar o conhecimento da
mesma.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXIV - Departamento de
Educação - Campus XIV Conceição do Coité

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCVIII - Departamento de
Educação - Campus VIII Paulo Afonso

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXIII - Departamento de
Educação - Campus XIII Itaberaba

TÍTULO

RESPONSÁVEL

II FÓRUM BAIANO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS

GRACA DOS SANTOS COSTA

III PAINEL JURÍDICO - DESENVOLVIMENTO E
SUSTENTABILIDADE

IVANDRO PINTO DE MENEZES

JARDIM DOS SENTIDOS MEDICINAL- UMA
PROPOSTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS PARA OS
ALUNOS

MARIA ELIZANGELA RAMOS
JUNQUEIRA

RESUMO
O II Fórum Baiano de Educação em Direitos Humanos é um evento
interinstitucional que se consolida na discussão do nosso compromisso
comum com a Educação de Jovens e Adultos (EJA).. A Iniciativa do
Grupo de Pesquisa em Educação e Direitos Humanos da Universidade
do Estado da Bahia (GREDHI- UNEB), do Mestrado Profissional em
Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), em parceria com a
Universidade Católica do Salvador– (UCSAL), Universidade Federal da
Bahia- (UFBA) e Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB), agrega
estudiosos de diversas áreas do saber e da prática. Sob o tema EJA:
protagonismo juvenil e práticas educativas, a segunda edição do
FBEDH busca tecer reflexões, divulgar pesquisas e fomentar debates
sobre concepções de juventude e suas construções históricas, sobre a
diversidade e a inclusão dos jovens no espaço escolar e na sociedade,
além da contínua interlocução do tema Educação em Direitos
Humanos.
O evento pretende promover, por meio de abordagem interdisciplinar, a
análise do tema Desenvolvimento e Sustentabilidade. Para tanto,
pretende a participação e colaboração de profissionais e docentes da
UNEB e outras IES's, promovando a cooperação interdepartamental e
interinstitucional, para a promoção de iniciativas de defesa e proteção
ao Meio Ambiente nas mais diversas áreas do conhecimento científico.
Ciências é uma disciplina que possui uma gama de recursos
metodológicos para as aulas, porém a maioria das possibilidades são
atividades visuais: observação em microscópio, exposição de modleos
e slides. Essa característica do ensino de Ciências para alunos com
necessidades visuais é um desafio e exige posturas de enfrentamento
para a aprendizagem significativa. Objetivando habilitar professores
para aulas de Ciências didáticas numa abordagem inclusiva através do
uso de plantas e animais com características sensoriais. Serão
identificadas espécies sensoriais tatéis, olfativas e auditivas,
construção de um Jardim, cultivo das plantas e um espaço para o
ensino. As aulas no jardim serão para graduandos, professores e
alunos do ensino básico. Os impactos serão inclusão dos portadores
de necessidades especiais visuais, desenvolvimento de competências
para a didática das Ciências, aprendizagem dos alunos, incentivo para
o respeito das diferenças através do modelo de biodiversidade.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCI - Departamento de
Educação - Campus I Salvador

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCVIII - Departamento de
Educação - Campus VIII Paulo Afonso

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXI - Departamento de
Educação - Campus XI Serrinha

TÍTULO

RESPONSÁVEL

JORNAL ACADÊMICO DO CAMPUS XV DA UNEB

PEDRO AUGUSTO LOPES
SABINO

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO

FREDSON TIMBIRA DIAS DOS
SANTOS

RESUMO
A universidade tem a função de produzir conhecimento e de transmiti-lo
socialmente, quer seja aos seus membros, quer seja à população de
modo geral. Foi com base nesse entendimento que se idealizou este
projeto de extensão, que tem como foco a produção de um jornal
acadêmico a ser distribuído entre os membros da comunidade
acadêmica do Departamento de Educação do Campus XV da UNEB,
bem como entre integrantes de outros Departamentos unebianos, além
dos de outras instituições de ensino superior e de membros das
associações e órgãos da região abrangida pela distribuição do jornal.
Desse modo, objetivou-se promover a livre circulação de idéias,
especialmente as de interesse eminentemente acadêmico; estimular a
produção escrita, tanto entre docentes como entre discentes;
comunicar o conhecimento produzido no meio acadêmico; difundir o
nome da UNEB na região na qual está inserida.
Propor o debate da efetividade do texto constitucional e da irradiação
de sua moldura a todo o sistema jurídico nacional, a partir da
compreensão do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade e
o seu papel garantidor do princípio da supremacia da Constituição

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHIV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IV - Jacobina

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

PROEX - Pró-Reitoria de
Extensão

O NUGSEX Diadorim apoiado na Resolução nº 120/2013, do C.E.E,
elaborou projeto para utilização do nome social no âmbito da UNEB
para reconhecimento da identidade de gênero de seus estudantes
LGBTs. Tal ação resultou na conquista da Resolução 1.094/2014,
aprovada em CONSU e publicada no D.O.E. de 16-12-2014.

MAIO DA DIVERSIDADE: DIÁLOGOS FORMATIVOS
PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A
IMPORTÂNCIA DO NOME SOCIAL PARA O
ENFRENTAMENTO DA HOMOFOBIA

CLAUDIA PONS CARDOSO

Com a homologação da Resolução, a inclusão do nome social no
tratamento e nos registros escolares garante o acesso e permanência
de estudantes LGBTs na Universidade, bem como seu êxito no
processo de escolarização e aprendizagem.
Para disseminar a importância da medida como política de
enfrentamento à discriminação por orientação sexual se faz necessário
consolidar a ação na Universidade.
Diante disso, este projeto propõe a realização de evento para debate e
divulgação da Resolução; elaboração de Cartilha informativa sobre as
Resoluções, visando produzir material de apoio pedagógico para
utilização como veículo de capacitação na Universidade e para
distribuição em escolas.

TÍTULO

RESPONSÁVEL

MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM EM
DIREITO EMPRESARIAL

KADJA MARIA RIBEIRO
PARENTE

MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEMESTUDO E APLICAÇÃO DOS MESCS

ANA LIVIA CARVALHO
FIGUEIREDO BRAGA

MINE CURSO: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS A
RESPEITO DAS SEXUALIDADES HUMANAS: AS
QUESTÕES DAS VULNERABILIDADES

URBANO FELIX PUGLIESE DO
BONFIM

NUATI

SONIA MARIA BAMBERG
NOGUEIRA REIS

RESUMO
A contemporaneidade exige respostas em cada vez menores lapsos de
tempo. Os Meios Extrajudiciais de Solução de Controvérsias - MESC's
- são instrumentos alternativos de provimento de justiça com
participação ativa dos demandantes/ partes e seu modus operandi. O
espaço universitário tem sido considerado o lugar de excelência para a
disseminação de MESC'S A possibilidade de realização de uma ação
conjunta entre os cursos de Direito e Ciências Contábeis se deve não
somente ao fato de desejarmos maior integração entre estes cursos do
Campus XIX, mas pelo fato do MESC ser tema correlato aos dois
cursos; e por constituir um diferencial na formação de nossos
discentes.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

Produzir conhecimento a respeito das novas sexualidades. Novas
nomenclaturas e a questão das vulnerabilidades.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHIV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IV - Jacobina

A Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI é um Programa de
extensão universitária que se caracteriza como um programa de
educação continuada não formal; atende a pessoas de ambos os sexos
de qualquer nível sócio-educacional cuja faixa etária seja igual ou
superior a 60 anos,objetivando a reinserção psicossocial para o pleno
exercício da cidadania e desenvolvendo ações educativas de caráter
permanente; tem o propósito de, sob a ótica da Pedagogia Social,
estimular a reflexão sobre as diversas concepções de velhice no
cenário da contemporaneidade.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

PROEX - Pró-Reitoria de
Extensão

Desta forma, o presente projeto de pesquisa e extensão pretende
alcançar a comunidade unebiana e camaçariense de modo a exalar as
práticas deMesc's que envolvem justiça, pacificação desenvolvimento
socio-economico, visto que aprimora as relações.
O presente projeto teve suas origens da experiência dos docentes da
UNEB - Ana Lívia Carvalho de Figueiredo Brada e Maria Paula
Nogueira Ávila no Programa Observatório da Pacificação da
Universidade Federal da Bahia. O objetivo principal do projeto é
realizar atividade de estudos sobre a pacificação social, mediante a
leitura, discussão dos temas propostos, realização de sociodramas,
aplicação de pesquisa com os atores locais e apresentação semestral
dos resultados dos estudos efetuados à comunidade, e mediante
tentativa de prática intervencionista, visando disseminar, consolidar e
propiciar a utilização dos Meios Extrajudiciais de Solução de
Controvérsia - MESCs pela oferta de atividades indissociáveis de
ensino, pesquisa e extensão atendendo às necessidades de formação
da comunidade acadêmica, na seara da Mediação Social (mediação
comunitária, escolar, familiar) e Conciliação no munícipio de Camaçari,
região do Recôncavo, Baixo Sul e Chapada Diamantina.

TÍTULO

RESPONSÁVEL

RESUMO

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA

TILEMON GONCALVES DOS
SANTOS

O Projeto de Monitoria de Extensão do Núcleo de Prática Jurídica tem
o escopo de despertar no aluno do curso de direito a consciência
social. Leituras, trocas de experiências e a visão de uma população
distanciada do Direito pelas barreiras invisíveis da sociedade, impõem
aos futuros operadores dessa ciência a necessidade de tornar de fato o
que é de direito: a cidadania.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DTCSIII - Departamento de
Tecnologia e Ciências
Sociais - Juazeiro

OBSERVATÓRIO JURÍDICO DA IMPRENSA:
DIREITOS HUMANOS E MÍDIAS

IVANDRO PINTO DE MENEZES

O projeto visa mapear nos meios de comunicação de massa notícias
referentes aos Direitos Humanos, buscando determinar suas
representações sociais e estabelecendo relação com seus aspectos
sócio-jurídicos.

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCVIII - Departamento de
Educação - Campus VIII Paulo Afonso

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCETI - Departamento de
Ciências Exatas e da Terra Campus I - Salvador

OS DIREITOS HUMANOS DESDE UMA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

EUZELENE RODRIGUES
AGUIAR

PONTO CERTO

RITA MARIA BASTOS VIEIRA

O presente projeto propõe a realização do Curso de Extensão “Os
Direitos Humanos desde uma perspectiva interdisciplinar” no qual se
pretende enfocar os Direitos Humanos a partir de diferentes áreas do
conhecimento, como a História, o Direito, a Sociologia, a Antropologia,
a Psicologia, entre outras, a fim de promover uma melhor compreensão
dos seus principais conceitos e pressupostos.
A questão da Acessibilidade é um assunto que tange diversos setores
da sociedade. Desde a inserção no mercado de trabalho através da Lei
de Cotas (Lei n. 8.213/91) passando pela obrigatoriedade de vagas em
estacionamento público através da Lei n. 10.098/00, as demandas
desse setor têm sido acolhidas e incorporadas nas agendas política,
social e econômica no Brasil e no mundo. No entanto, ainda existe
muito a fazer, quando nos referimos, por exemplo, ao direito de ir e vir
das pessoas com dificuldades de locomoção e/ou mobilidade reduzida
como os deficientes visuais, cadeirantes idosos, etc. Esta proposta de
pesquisa visa, portanto, investigar as condições de acessibilidade dos
pontos de ônibus em Salvador/BA, utilizando o recurso da cartografia
digital (SIG).

TÍTULO

RESPONSÁVEL

PRESOS PROVISÓRIOS

RODRIGO RIBEIRO GUERRA

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE EXTENSÃO
INTER-AGIR

SANDRA CELIA COELHO
GOMES DA SILVA

PROGRAMA DE EXTENSÃO “CIDADE EM
MOVIMENTOS"

LYSIE DOS REIS OLIVEIRA

PROJETO DE EXTENSÃO: DEFESA E REPARAÇÃO
ÀS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS

ANA MARIA MACIEL
BITTENCOURT PASSOS

RESUMO
O projeto PRESOS PROVISÓRIOS pretende aproximar o alunado e a
comunidade de Jacobina e região da realidade em que se situam as
pessoas investigadas ou processadas criminalmente na comarca de
Jacobina e que não tenham assessoria jurídica ou que sejam atendidas
pela Defensoria Pública. O objetivo é de auxiliar a Defensoria Pública
do Estado da Bahia na prestação dos seus serviços a estas pessoas.
Para este intento, firma-se um convênio com a Defensoria Pública do
Estado da Bahia.

Como formas de desenvolvimento do projeto, este abrangerá: a
articulação da pesquisa e da extensão, utilizando metodologias
participativas de pesquisa; buscando o aprofundamento da relação
entre universidade e a sociedade pelo favorecimento do diálogo entre
os saberes acadêmico e popular; a formação dos estudantes; e a
criação (ou o aprimoramento) das tecnologias sociais.
O programa de pesquisa//extensão INTER- AGIR , tem como
proposta implementar ações que visam desenvolver a formação
integral dos indivíduos nos seus diferentes âmbitos, buscando uma
humanização dentro e fora do contexto acadêmico. Consolidando
parceria entre a Universidade do Estado da Bahia, o Hospital Regional
de Guanambi e Lar dos Velhinhos. A referência mais geral é o
movimento de humanização do atendimento ao paciente internado ou
asilado considerando que o ambiente hospitalar e asilo pode ser
suavizado pela introdução de situações de interação social mais
amenas e próximas do cotidiano do paciente, do acompanhante, do
idoso e dos profissionais..Nessa prespectiva o Programa INTER
_AGIR, tem com objetivo de otimizar a interação e capacitação no
âmbito da humanização para os servidores, técnicos administrativos,
docentes e discentes do campus XII.
Esse programa tem como objetivo promover educação jurídica popular
em Direito Urbanístico e Instruir a formação de associações de
moradores e redes de cooperação sobre a Reforma Urbana; nesse
contexto caberá a formatação de cartilhas, vídeos e eventos nos quais
a comunidade atendida seja a protagonista. A produção de material
audiovisual atuará como instrumento de visibilidade, divulgação e
consciência política no que se refere ao direito à cidade.
Pretende o presente projeto promover ao longo do semestre, em
encontros mensais nas instalações do Campus que se constituam
como apresentação preliminar dos temas que serão apresentados e
debatidos junto à comunidade acadêmica, para contato direto dos
estudantes com realidades concretas e da troca de saberem
acadêmicos e populares.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHIV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IV - Jacobina

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXII - Departamento de
Educação - Campus XII Guanambi

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHI - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
I - Salvador

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

TÍTULO

RESPONSÁVEL

PROJETO DE EXTENSÃO: PROMOÇÃO DEFESA E
REPARAÇÃO ÀS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS
HUMANOS

ANA MARIA MACIEL
BITTENCOURT PASSOS

PROJETO DE FORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
DE QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS, COM ÊNFASE
EM ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA

MARCELO NEVES COSTA

REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE DIREITO
E JUSTIÇA

MATHEUS FERREIRA
BEZERRA

RESUMO
O projeto de extensão requer dos seus atores centrais esforços para
estimular a participação acadêmica na problemática social e a
integração com diversos setores da sociedade, bem como ações
contínuas de investigação e publicação dos resultados identificados
nos periódicos e eventos científicos. Deve de outro modo,
principalmente no âmbito do ensino da graduação ser relevante
instrumento de multiplicação do conhecimento.
No sentido de plenamente exercer a atividade de extensão
desenvolvida no âmbito do DCHT – Departamento de Ciências
Humanas e Tecnologias da UNEB, Campus XIX, Lauro de Freitas,
apresenta-se o presente projeto de extensão como atividade que
contribua para a implementação de políticas públicas; potencialize e
amplie os patamares de qualidade das ações propostas; estimule o
desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a
atuação profissional pautada na cidadania.
Levando em consideração o compromisso que a Universidade precisa
ter junto à classe trabalhadora, compreendendo que é seu papel
promover a interação com os sujeitos responsáveis pela sua
existência, socializando conhecimentos produzidos historicamente
pela humanidade objetivando a sustentabilidade dos meios de
produção. Esse projeto se faz necessário tendo em vista as
dificuldades enfrentadas pelo semi-árido baiano tais como seca, fome,
desemprego, conflitos agrários, etc. Dada a relevância do tema
substanciada pelos argumentos supracitados, bem como pela
necessidade de ampliação dos estudos sobre a área em tela, propõese esta investigação científica com o intuito de estudar e organizar as
áreas de reforma agrária e as comunidades rurais produtivas,
contribuindo por meio da pesquisa ação na perspectiva da educação
popular para a formação de agentes multiplicadores, tendo como
resultado em perspectiva o fortalecimento da autonomia, da cultura
local, da autogestão e da cidadania.
O Presente Projeto é voltado para a discussão e análise do Ensino
Jurídico no Brasil, a partir das experiências do Campus XV, da UNEB,
com a realização de seminário anual na semana do dia 11/08, data da
implantação dos cursos jurídicos no Brasil; busca promover reflexões
sobre temas contemporâneos de grande relevância para o Direito e
para a Justiça, integrando o conhecimento adquirido na Universidade
com os acontecimentos que atingem às ciências jurídicas no Brasil e
abordagens voltadas à melhoria do ensino superior.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXII - Departamento de
Educação - Campus XII Guanambi

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

TÍTULO

RESPONSÁVEL

TURISMO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: DIRETRIZES
E LIMITES NORMATIVOS

ANDRE BLANCO MELLO

VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA NO BRASIL E EUA – UM
ESTUDO COMPARATIVO E DESCRITIVO DA CIDADE
DE NOVA IORQUE (NY/EUA) E SÃO PAULO
(SP/BRASIL)

OSVALDO FRANCISCO RIBAS
LOBOS FERNANDEZ

RESUMO
O curso de Turismo tem como conteúdo de seu programa uma série de
disciplinas relacionadas ao Meio Ambiente, dentre elas, Gestão
Ambiental. Mas a disciplina de Direito e Legislação do Turismo, que
tem por objeto vários aspectos do Direito relevantes ao Turismo, não
tem carga horária suficiente para abordagem de dois ou três aspectos
que podem melhorar significativamente a qualidade do aprendizado e
da aplicação dos conhecimentos no segmento do profissional do
turismo.
É nesse sentido que a compreensão dos quatro aspectos que
compõem o meio ambiente na ordem jurídica (natural, artificial –
cidades, cultural e laboral), bem como das diretrizes das políticas
nacionais do meio ambiente, do sistema nacional do meio ambiente,
dos instrumentos da política nacional, do sistema nacional de unidades
de conservação e dos institutos relacionados com as competências e a
fiscalização ambiental se destacam como conteúdo para o necessário
conhecimento dos acadêmicos e profissionais do turismo.
O projeto investiga a violência contra os segmentos LGBT no Brasil e
EUA, no período de 2000 a 2007, através do monitoramento da mídia,
com especial atenção para a dinâmica dos crimes na cidade de São
Paulo e Nova Iorque. Os métodos empregados são de abordagem
qualitativa e quantitativa, possibilitando conhecer os diferentes tipos de
crimes, a distribuição espacial, regularidades, assim como o perfil das
vítimas e dos agressores. Isso permitirá construir um mapa da violência
homofóbica em duas megacidades, com especial atenção para as
respostas sociais, coletivas e comunitárias. A descrição e a análise
desta documentação será realizada comparativamente para os tipos de
violência para cada segmento LGBT e as dinâmicas da homofobia em
cada localidade/país. Busca-se correlacionar essa violência com taxas
de homicídios em geral, taxas de HIV/AIDS, inferindo a vulnerabilidade
desses segmentos LGBT em cada local/nação.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

DCHTXVIII - Departamento
de Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVIII Eunápolis

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

PROEX - Pró-Reitoria de
Extensão

