A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
tornar público, para conhecimento dos interessados, o Resultado Parcial da
Chamada Pública para a submissão de artigos de natureza científica e relatos
de experiência, frutos de práticas extensionistas que irão compor a Série
“Extensão universitária & sociedade” (Vol. I - “Ecologia de saberes na
universidade”), organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UNEB
e publicada pela Editora da Universidade do Estado da Bahia (EDUNEB).
RESULTADO PARCIAL
Série “Extensão universitária & Sociedade”
INSCRIÇÃO

TEMÁTICA

98197436568 EDUCAÇÃO

TÍTULO DA PROPOSTA
Decolonizando a Extensão Universitária:

uma

reflexão a partir da experiência do curso de extensão
biogeografias do Sul
Girando a roda e compondo afetos: rodas de leitura

27126838549 EDUCAÇÃO

com privados de liberdade na Penitenciária Lemos
Brito
A questão indígena na extensão da UNEB: relatos e

26121450525 EDUCAÇÃO

reflexões à luz da ecologia de saberes
Experiências

5299594534

EDUCAÇÃO

lúdico-formativas:

sobre

sonhos

possíveis
Educação, Geometria, Artes Visuais e Terceira Idade

17460913553 EDUCAÇÃO

num Contexto Extensionista
Práticas sociais da comunidade do Quingoma e suas

10991913515 EDUCAÇÃO

implicações na educação quilombola
As primeiras inciativas da extensão Universitária

97335274591 EDUCAÇÃO

desenvolvidas pelo Isced em Cabinda – Angola
Ecologizando saberes em diálogos intergeracionais:

45037256534 D. HUMANOS

tecendo os fios da inclusão digital dos idosos
A busca por uma cultura de paz em escolas de

39358895934 D. HUMANOS

Cascavel-PR por meio dos princípios da justiça

restaurativa
Extensão universitária e formação docente: práticas
67526489568 M. AMBIENTE
4031696906

CULTURA

e vivências em prol da educação ambiental
Andanças – o movimento corporal do pensamento
Educação para autogestão de iniciativa popular: o

27513440549 CULTURA

caso do coletivo Cultarte
Fórum de discussão enquanto recurso didático

51903237572 TECNOLOGIA

aplicável ao projeto de extensão “direito no cinema"
Ciclo de cinema: uma proposta de interação entre a
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e

83898921972 TECNOLOGIA

estudantes do ensino médio público de Curitiba e
região metropolitana
RELIGANDO

31279520582 TRABALHO

SABERES:

uma

experiência

da

extensão universitária com mulheres no município de
Valença (BA)
Interface

81807392520 SAÚDE

pesquisa

e

extensão

na

casa

de

acolhimento do complexo penitenciário: relato de
experiência
Educação em saúde destinada a formar crianças
como

20389973572 SAÚDE

multiplicadores

hipertensão
transformando

e

de

diabetes:

histórias

de

conhecimentos
empoderando
vida

na

em
e

extensão

universitária
(A)COLHENDO O PACIENTE COM DOR CRÔNICA
64731847591 SAÚDE

SOB A ÓTICA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

