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Intercâmbio Científico e Cultural
A convite da Universitá Degli Studi Roma TRE, a Pró-reitoria
de Extensão, juntamente com o Núcleo de Estudos
Italianos (Nesti) e a Incubadora de Empreendimentos
Econômicos e Solidários (Incuba/Unitrabalho) cumpriu
uma produtiva agenda de trabalho, realizando diversos
contatos e divulgando a UNEB na Itália.

É uma ação que promove o acesso a culturas locais,
proteção e promoção da diversidade cultural, envolvendo os
países: Itália, Guatemala, Nicarágua, Chile, Brasil.
Neste projeto, a UNEB se colocou como parceira para assumir
a coordenação das atividades na Bahia em conjunto com a
Associação PATÍ.
Na Universidade de Firenze, os professores da UNEB

No Seminário Internacional de Pedagogia Social, na

visitaram os museus do Mugello, na Toscana, para

cidade de Roma, a professora Adriana Marmori, pró-reitora

conhecer a estrutura dos museus temáticos e suas relações

de Extensão, fez palestra sobre: A Extensão Universitária

com os municípios locais e as escolas. Os museus, além

na UNEB sob o olhar de Paulo Freire. A professora Ronalda

de possuírem a documentação histórica temática

Barreto, coordenadora da Incuba/Unitrabalho falou sobre a

(cerâmica – faca – arte sacra - cultura rural, etc), percorrem

Incuba/Unitrabalho - A experiência

um caminho didático, envolvendo os alunos das escolas e

da UNEB.

os demais visitantes inclusive os portadores de deficiência visual.

A reunião na Unione italiana Del Lavoro - UIL, uma rede
italiana de serviços e assistência, com representação no Brasil,
foi realizada para firmar parceria visando apoiar as
cooperativas e indicar representante do órgão na Bahia.

Como uma forma de geração de renda, os museus mantêm lojas
para comercialização dos produtos e artesanatos
originados pela própria comunidade.

Comunicados

Na Universidade de Padova teve reunião de trabalho no
Departamento di Scienze della Formazione com a organização Grita
Brasil, que promove intercâmbio cultural bilateral.

O Serviço Médico Odontológico e Social comunica o lançamento
do Projeto de Extensão Atenção Integral à Saúde dos Servidores
que tem por objetivo a promoção de atividades de saúde através

Organizado pela Universidade Parthenope de Napoli, houve

de novas práticas integrativas e complementares. No dia do

um encontro com os educadores e monitores da

lançamento será realizado o I Encontro de Saúde dos Servidores

Cáritas de Pozzuoli, onde o professor Gianni Bôscoli,

da UNEB. Dia 29/junho, a partir das 17h, no Teatro UNEB -

coordenador do Nesti, proferiu uma palestra sobre

Campus I - Salvador.

Elementos de uma Educação Comunitária no Brasil
e na Itália.

O titular da Cátedra transdisciplinar UNESCO para o
Desenvolvimento Humano e Cultura de Paz, professor
Paolo Orefice, da Universidade de Firenze apresentou a
proposta do Projeto Europeaid – Plurinacional que pretende
realizar investimentos sociais, facilitando o acesso e o resgate da
cultura.

O Núcleo de Estudos Japoneses (NEJ) da UNEB informa que no
período de 05 a 29 de maio de 2009, estarão abertas as inscrições
para as Bolsas de Estudo Monbukagakusho-Mext para Pesquisas,
em nível de pós-graduação. As bolsas referentes ao ano acadêmico
de 2010 são oferecidas anualmente pelo governo japonês, através
do Consulado Geral do Japão no Recife. Informações pelo telefone
(81) 3207-0190.

Apresentação de trabalhos

Assistência estudantil

Manuela Barreto de Araújo Gomes (Coordenadora do Núcleo de

Diretório Acadêmico de Enfermagem de Salvador com

Atividades Físicas, Esporte e Lazer-Nafel) Trabalhos: Programa

apoio da PROEX, por meio da Coordenação de Assistência

Esporte na Universidade; Projeto Ação e Saúde Ambiente de

Estudantil, participou do 92º Conselho Nacional de Entidades

Trabalho; Projeto Ação e Saúde Comunidade.

Estudantis de Enfermagem – CONEEEnf, realizado em
Salvador no período de 18 a 21 de abril. O D.A de

Maria de Fátima Mota Urpia (Coordenadora do Núcleo de

Enfermagem da UNEB faz parte da comissão metodológica

Educação de Jovens e Adultos - NEJA) Participação no

e organizadora do evento com participantes de centros

Encontro dos Representantes dos Fóruns Estaduais de EJA,

e diretórios de todo o país.

realizado em Brasília, nos dias 16 e 17 de abril.
Discentes residentes do Campus II – Alagoinhas com apoio
da PROEX participaram do Encontro Nacional de Casas

Participação em eventos

de Estudantes (Ence), instância máxima de deliberação
da Secretaria Nacional de Casas de Estudantes (Sence).

9ª Bienal do Livro Bahia 2009 teve a participação da Editora

O encontro aconteceu no período de 19 a 26 de abril,

UNEB (Eduneb) com exposição de 38 obras publicadas em 2008,

no Campus da Universidade Federal do Pará, em Belém.

no estande da Secretaria Estadual de Educação (SEC) e
disponibilizados para comercialização no estande da Editora da

O Diretório Acadêmico de Fonoaudiologia, Campus I,

Universidade Federal da Bahia (Edufba), em espaço cedido à

com apoio da PROEX, participou do Conselho Nacional

Associação Brasileira das Editoras Universitárias (Abeu). Os títulos da

de Entidades de Fonoaudiologia (Conefon). O evento, no

Eduneb, também, podem ser adquiridos pelo

qual acontecem debates de extrema importância sobre a

e-mail editora@listas.uneb.br. A Bienal ficou em cartaz de 17

profissão de fonoaudiologia e reúne estudantes de vários

a 26/abril, em Salvador.

estados, foi realizado no período de 18 a 21 de abril,
em Maceió.

4º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária tem a

Editais

participação da Gerente de Extensão, Maria Carolina Santos
Soares, representando a pró-reitora. Nesta edição o evento teve
como tema Tecnologias Sociais

Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade – Diadorim

e Inclusão: caminhos para a Extensão Universitária. O congresso

divulga Edital Nº 001/2009, objetivando a seleção

acontece em Dourados - MS, de 27 a 30 de abril.

de estudantes para estágio de pesquisa e extensão junto
ao Núcleo, através da execução de projeto de iniciação
científica. Inscrições de 23 de abril a 04 de maio de 2009.

Realização de evento

Informações pelo tel. 71-33710107 – ramal: 215,
email: secdiadorim@hotmail.com.

A Semana de Integração da Universidade Aberta a Terceira
Idade de Juazeiro, com a participação do artista Maviael Melo,

Agenda de Extensão

convidado para desenvolver atividades culturais no evento,
que será realizado no dia 5 de maio, Departamento de Educação
- DEDC - Campus III, em Juazeiro.

9 de maio - Brechó Eco Solidário 2009. Promoção dos núcleos de
Atividade Física, Esporte e Lazer (Nafel) e de Meio Ambiente
(Numa), a iniciativa cumpre importante papel social de doar roupas

w w w. c a e x . u n e b . b r

e objetos usados para população carente. Evento será das 10h às
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16h, no Parque da Cidade, em Salvador. Participe!
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