
O curso “Medidas Preventi -
vas e de Conservação de Acer-
vos Culturais”, foi a primeira 
ati vidade da Universidade rela-
cionada ao Museu do Cacau, em 
Ilhéus. Anti gos funcionários da 
unidade receberam treinamen-
to para um melhor desempenho 
das ações que serão realizadas 
naquela unidade.

Atenção: os candidatos que pre-
tendam ingressar, em 2013, num 
dos 33 cursos da UESC – 22 bacha-
relados e 11 licenciaturas – somen-
te o farão por meio do Exame Na-
cional de Ensino Médio (Enem). 

O Balcão de Justi ça e Cidadania, implantado em 
Ilhéus, completou quatro meses de ati vidades com 
quase 200 atendimentos, na maioria, na área de 
Direito da Família. O BJC é um instrumento de de-
mocrati zação do acesso à Justi ça, oferecendo me-
diação e orientação jurídica. 
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Saúde da mulher

Moti var o encontro de mul-
ti profi ssionais para promover dis-
cussões tendo como temáti cas a 
saúde da mulher foi o objeti vo do 
II Seminário de Saúde da Mulher: 
um olhar multi disciplinar. O evento 
foi promovido pelo projeto de ex-
tensão “Comunidade em Foco”. 

A busca da qualidade 
no ensino superior 
foi a tônica domi-

nante na 50ª Edição do 
Fórum Nacional de Rei-
tores das Universidades 
Estaduais e Municipais, 
promovido pela Abruem, 
em parceria com a Uni-
versidade de Pernambu-
co. O evento, realizado na 
Região Metropolitana de 
Recife, PE, aconteceu em 
maio últi mo. Enquanto 
isso, também sob a tutela 
da Abruem, uma comiti -
va de reitores se encontra 
este mês em visita técnica 
a universidades europeias. 
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Jornal da Universidade Estadual de Santa Cruz

A reitora Adélia Pinheiro mediou o Colóquio “Hospitais de Ensino/Ensino Médico”, proferido pelo secre-
tário Mozart Sales.
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Cyro de Mattos participou da Bienal do Livro de Minas

Bienal
ascom@uesc.br

A Bienal do Livro de Minas é um 
programa cultural e divertido para 

pessoas de todas as idades
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Ingresso nos cursos da UESC 
(em 2013) será através do Enem

O escritor baiano Cyro 
de Mattos participou da  
Bienal do Livro de Mi-
nas, realizada em maio 
(17 a 26), no Expominas, 
autografando dezenas 
de exemplares  para as 
crianças do seu livro Lo-
rotas, Caretas e Pirue-
tas, poesia infantil sobre 
o mundo circense, publi-
cado pela editora RHJ, 
de Belo Horizonte, com 
ilustrações do mineiro 

Os candidatos que pre-
tendam ingressar num dos 
33 cursos de graduação – 22 
bacharelados e 11 licencia-
turas – na UESC, em 2013, 
somente o farão por meio do 
Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem), cujas inscri-
ções, abertas no dia 28 de 
maio, se encerraram nesta 
quinzena de junho (15). Se-
gundo resolução do Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe) da Uni-
versidade, todas 
as vagas dos 
cursos de gradu-
ação presenciais 
e regulares se-
rão preenchidas 
através do Sis-
tema de Seleção 
Unificado (Sisu) do Ministé-
rio da Educação. 

As inscrições foram fei-
tas exclusivamente pelo link 

Autógrafos do escritor foi acompanhado por personagens do imaginário infantil

Nadadora mirim

Esta é a Isis Rosário, nadado-
ra mirim da equipe UESC/CISO, 
medalhas de ouro e bronze no 
Concurso Mirim/Petiz de Na-
tação, objeto de notícia na nos-
sa Edição 176/ Maio 2012, 
cuja foto foi trocada por engano. 
Aqui, ela exibe as medalhas con-
quistadas.

Correção

http://sistemasenem2.inep.
gov.br/inscrição/. Quanto as 
provas que avaliam o desempe-
nho dos alunos do ensino médio 
nacional e cujas notas são usa-
das para o ingresso em algumas 
universidades e faculdades, se-
rão aplicados em novembro (3 e 
4) deste ano. Os candidatos po-
derão acessar o passo a passo das 
inscrições pelo hotsite http://
www.enem.inep.gov.br./dicas.
html. As orientações disponí-
veis indicam o que e como deve 

ser preenchida cada 
uma das telas e há 
também dicas vol-
tadas para o dia do 
exame. A divulga-
ção do gabarito está 
prevista para o dia 
7 de novembro, e o 

resultado final deve sair em 28 
de dezembro. No ano passado, 
mais de seis milhões de alunos 
se inscreveram para a prova.   

Luís Sartoris do Vale.  
Participou também, 

no dia 19, da Mediação de 
Leitura, do Proler em Mi-
nas Gerais, quando teve 
a oportunidade de falar 
sobre seus livros infan-
to-juvenis no estande da 
Fundação Biblioteca Na-
cional. A Bienal do Livro 
de Minas é um programa 
cultural e divertido para 
pessoas de todas as ida-
des, que contou, neste 

ano, com 150 expositores 
e atraiu cerca de 250 mil 
pessoas, de todos os can-
tos de Minas e de outros 
estados. 

Centenas de escolas vi-
sitaram o evento durante 
seus dez dias de intensa 
programação cultural. Os 
professores, estudantes e 
outros visitantes tiveram 
a oportunidade de encon-
trar seus autores preferi-
dos, participar de sessões 
de bate-papos e debates 
sobre diversos temas com 
escritores, jornalistas e 
personalidades nos estan-

des das editoras e nos es-
paços Mundo dos Livros, 
Café Literário, Território 
Jovem, Livro Encenado, 
Goleada Literária, Praça 
Drummond, Bienal em 
Quadrinhos, Lançamen-
to de Livros e Agenda 
de Expositores. As crian-
ças também tiveram seu 
espaço garantido. Um 
conjunto de atividades 
lúdicas encantaram os 
pequenos visitantes com 
o fantástico mundo do li-
vro, mostrando o quanto 
a leitura é divertida e pra-
zerosa. 
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Memória
dfch@uesc.br

Os participantes do curso recebem 
orientações sobre bens culturais e 
ciências da informação

A professora/MS Maria 
Luíza Silva Santos (foto), do 
Departamento de Filosofi a e 
Ciências Humanas (DFCH) 
da UESC, proferiu a pales-
tra de abertura da 10ª Se-
mana Nacional de Museus, 
em Ilhéus, a convite do Ins-
tituto Brasileiro de Mu-
seus (Ibram) e do Ins-
tituto Nossa Senhora 
da Piedade. Este ano 
o educandário esco-
lheu como tema pa-
ra assinalar o evento 
“A presença do imi-
grante árabe na obra 
de Jorge Amado e 
sua infl uência no de-
senvolvimento da re-
gião sul da Bahia”, ao 
ensejo do centenário de 
nascimento do escritor grapiúna.     

Com o sugestivo título de “O quibe no ta-
buleiro da baiana”, a palestra teve como su-
porte a dissertação, de igual denominação, 
apresentada pela professora Maria Luíza para 
obtenção do título de Mestre em Cultura e Tu-
rismo, pela UESC, pesquisa que é “uma refl e-
xão sobre a imigração síria e libanesa e o turis-
mo cultural em Ilhéus”.

No seu trabalho ela destaca o papel dos 
imigrantes sírios e libaneses que “chegaram 
ao Sul da Bahia – Região do Cacau – entre o 
fi nal do século XIX e início do século XX, em 
decorrência de crises políticas em seus ter-
ritórios de origem e atraídos pela perspecti-
va de progresso que se evidenciava nesta re-
gião. A cidade de Ilhéus recebeu muitos des-
ses imigrantes, que fi zeram desse espaço seu 
novo lar.  Esse fenômeno migracional foi re-
gistrado por vários autores de origem regio-
nal e percebido pelas  pessoas da região em 
função de hábitos e costumes diferenciados 
trazidos por esses povos”. 

A professora disse que “as assimilações 
aconteceram, os imi-
grantes da primeira ge-
ração passaram à se-
gunda, terceira e quar-
ta gerações deixando 
um legado signifi cati-
vo para a cidade, prin-
cipalmente no comér-
cio e na gastronomia”. 
Explicou que “a análise 
desse fenômeno é de-
senvolvida no trabalho 
através de depoimen-
tos, embasada nos con-
ceitos de imigração, tu-
rismo e globalização, 

bem como de hibridismo, pluralismo e iden-
tidade, que subsidiam a discussão, no senti-
do de propor uma refl exão quanto à utiliza-
ção, ao aproveitamento dessas histórias re-
gistradas para enriquecer o turismo cultu-
ral da cidade”.

E a palestrante conclui: “Ilhéus apos-
tou no turismo para alavancar sua eco-
nomia em detrimento das difi culdades 
por que passa a região devido à crise 

na cultura 
do cacau. 

Ilhéus, pro-
pagada por su-

as belezas natu-
rais, pode ser atra-

ção também pela sua 
cultura e mercado gas-

tronômico, que é signifi -
cativo, tanto pelas comidas 

regadas ao dendê como as de 
outras origens que se incorpora-

ram à cultura local, a exemplo da culinária sí-
ria e libanesa”.    

A palestra da professora Maria Luíza foi 
assistida por descendentes desses imigran-
tes, estudantes e pessoas da comunidade 
ilheense. Na ocasião foi exibido um vídeo e 
inaugurada exposição com fotografi as de fa-
mílias de imigrantes sírios e libaneses, que fi -
cou aberta ao público até o dia 15 deste mês. 
A professora e gestora do Museu da Piedade, 
Anarleide Menezes, considerou “a palestra 
e o documentário como passo inicial para o 
aprofundamento da pesquisa e a consequen-
te valorização das famílias participantes, na 
exposição realizada pelo museu”.

A 10ª Semana Nacional de Museus, rea-
lizada em maio (14 a 20) foi coordenada pe-
lo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram/
MinC). O tema deste ano: “Museus em um 
Mundo em Transformação – novos desafi os, 
novas aspirações” foi defi nido pelo Conselho 
Internacional de Museologia. A semana é co-
memorada sempre próxima de 18 de maio – 
Dia Internacional dos Museus.

Infl uência árabe em Ilhéus 
Tema da Semana Nacional de Museus

Como primeira atividade da UESC relacio-
nada ao Museu do Cacau, 34 antigos funcio-
nários da unidade receberam treinamento pa-
ra serem capacitados para um melhor desen-
volvimento dos trabalhos que estão sendo rea-
lizados naquele equipamento de preservação, 
conservação e restauração, na cidade de Ilhéus. 
O curso, “Medidas Preventivas e de Conserva-
ção de Acervos Culturais”, com carga horária 
de 20 horas, integra o projeto Implantação e 
Implementação de Arquivos e Museus.    

O treinamento, realizado na sala de reu-
nião do Departamento de Filosofi a e Ciências 
Humanas (DFCH) da Universidade, em maio 
(7 a 11), constou de atividades teóricas e práti-
cas ministradas pelas professoras Janete Ruiz 
de Macêdo e Stela Dalva Teixeira, do Centro 
de Documentação e Memória Regional (Ce-
doc). A preparação de recursos humanos é 
parte das providências preliminares visando 
reativar o acervo do Museu Regional do Ca-
cau, que se encontra inativo há vários anos. 

Os participantes do curso receberam 
orientações sobre bens culturais e ciências 
da informação, a fi m de reconhecerem os di-
ferentes bens culturais produzidos pelos ho-
mens e as ciências que são responsáveis pe-
la sua guarda e disseminação. Foram orien-
tados também quanto ao conceito de preser-
vação, conservação e restauração; fatores de 
degradação, agentes biológicos e humanos, 
avaliação do estado de conservação, medi-
das preventivas, pequenas restaurações, en-
tre outras técnicas.

EXTENSÃO

Museu do Cacau
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Uma reflexão sobre a imigração sírio/libanesa e o turismo cultural

Funcionários do Museu do Cacau recebem treina-
mento e capacitação pela UESC

A professora/MS Maria 
Luíza Silva Santos (foto), do 
Departamento de Filosofi a e 
Ciências Humanas (DFCH) 
da UESC, proferiu a pales-
tra de abertura da 10ª Se-
mana Nacional de Museus, 
em Ilhéus, a convite do Ins-
tituto Brasileiro de Mu-
seus (Ibram) e do Ins-
tituto Nossa Senhora 
da Piedade. Este ano 
o educandário esco-
lheu como tema pa-
ra assinalar o evento 
“A presença do imi-
grante árabe na obra 
de Jorge Amado e 
sua infl uência no de-
senvolvimento da re-
gião sul da Bahia”, ao 
ensejo do centenário de 

bem como de hibridismo, pluralismo e iden-
tidade, que subsidiam a discussão, no senti-
do de propor uma refl exão quanto à utiliza-
ção, ao aproveitamento dessas histórias re-
gistradas para enriquecer o turismo cultu-
ral da cidade”.

E a palestrante conclui: “Ilhéus apos-
tou no turismo para alavancar sua eco-
nomia em detrimento das difi culdades 
por que passa a região devido à crise 

na cultura 
do cacau. 

Ilhéus, pro-
pagada por su-

as belezas natu-
rais, pode ser atra-

ção também pela sua 
cultura e mercado gas-

tronômico, que é signifi -
cativo, tanto pelas comidas 

regadas ao dendê como as de 
outras origens que se incorpora-

Público expressivo participou do evento no auditório da Piedade
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“A Saúde da Mulher no con-
texto atual”, numa abordagem 
da professora Maria Valdinete 
Fernandes da Silva, do Depar-
tamento de Ciências da Saú-
de da UESC, abriu a série de 
palestras temáticas e mesas-
redondas do II Seminário da 
Saúde da Mulher – um olhar 
multidisciplinar, organizado 
pelo projeto de extensão “Co-
munidade em Foco”. Realiza-
do em maio (18), com o apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão, o 
evento teve como público alvo 
profi ssionais de saúde, estu-
dantes, professores e pessoas 
outras comprometidas com as 
questões que envolvem a saú-
de feminina. 

Mestre em Enfermagem 
Obstétrica pela Universida-
de Federal de São Paulo, pro-
fessora da disciplina Saúde da 
Mulher, na UESC, ela come-
çou a sua fala relatando que 
até a década dos anos 70, do 
século passado, a saúde das 
mulheres era vista apenas so-
bre o aspecto relacionado ao 
parto. E que,  nessa mesma 
década, a partir do movimen-
to feminista, as mulheres dis-
seram à sociedade que que-
riam uma vida plena com qua-
lidade, exercer a sua sexuali-
dade e ter uma política mais 
ampla de assistência à saúde. 

A partir desse movimen-
to feminista, em 1983, sur-
giu o PAISM – Programa de 
Assistência Integral à Saúde 
da Mulher, que ganhou mais 
amplitude com a reforma sa-
nitária em 1988. Esse aten-

"Ao cuidador cabe ver que além da 
dor física existe uma dor psiquica”

PROFESSORA MARISA BATISTA

Saúde da mulher sob um olhar multidisciplinar 
Cuidar da pessoa reconhecendo que ela é um outro ser, singular, único.

Público, maioria feminino, presente ao evento

Mesa que conduziu o evento

Seminário recolheu alimentos não perecíveis em prol de entidades carentes

dimento integral à saúde da 
mulher começaria do início 
da sua vida reprodutiva, ou 
seja, dos 10 aos 49 anos de 
idade e continuaria no clima-
tério, inclusive sob o aspec-
to psicológico. A partir daí a 
palestrante discorreu sobre 
os programas oferecidos pelo 
Ministério da Saúde voltados 
para a melhoria da saúde da 
mulher brasileira. 

Questões como gravidez 
na adolescência, planeja-
mento familiar, reprodução 

humana assistida, HIV/Aids, 
prevenção do câncer de ma-
ma e de colo do útero, pré-
natal, menopausa, reposição 
hormonal, mulheres homoa-
fetivas, assistência às mulhe-
res negras e indígenas, vio-
lência contra a mulher e ou-
tros temas foram abordados 
pela professora Maria Valdi-
nete, coordenadora do semi-
nário, tendo a prevenção co-
mo alvo.

Rede Cegonha - “Benefí-
cios da Rede Cegonha”, em ní-
vel estadual e municipal, foi 
objeto da segunda palestra te-
mática. No contexto estadual, 
a professora Josail de Antunes, 
terapêutica ocupacional, dis-
correu sobre o programa den-
tro de uma visão institucional 
na Bahia, que está sendo cons-
truído por um grupo integra-
do por representações do Cose-
ms – Conselho Estadual de Se-
cretários Municipais de Saúde, 
Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesab) e Ministério da Saúde. 

Explicou que a Rede, ain-
da em processo de implanta-
ção, tem como objetivo geral 
contribuir para a estruturação 
de redes e práticas de atenção 
regionalizadas, qualifi cadas e  
humanizadas de cuidado inte-
gral à saúde materno-infantil. 
Explicou que a implantação da 
Rede começará pelas regiões 
metropolitanas e outras três 
regiões já defi nidas em razão 

dos indicadores  serem mais frágeis: 
regiões Norte, Centro-Norte e Sul.

No âmbito municipal, a aborda-
gem foi feita pela  enfermeira obs-
tetra, Tatiane Luz. Coordenadora do 
projeto de Saúde da Mulher da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Ita-
buna e enfermeira da Educação Per-
manente no Hospital Regional de 
Ilhéus, ela se referiu à Rede Cegonha 
à luz da realidade do município, às 
difi culdades e avanços e fez algumas 
críticas, mostrando a distância  en-
tre o que a legislação estabelece e a 
aplicação desses critérios técnicos no 
município.

O cuidado - A terceira pales-
tra temática – “Autoconhecimen-
to e Autocuidado” – proferida pela 
professora Marisa Batista, gradu-
ada em Filosofia, tratou das ques-
tões que envolvem a saúde da mu-
lher numa dimensão psíquica. Pós-
graduada em Saúde Mental e atu-
ando na área de Terapia Corporal, 
ela colocou a saúde do sujeito para 
além da questão social e das políti-
cas públicas de saúde, mas, ao mes-
mo tempo, entendendo que elas 
são faces da mesma moeda.  E des-
tacou que além da dor física há ou-
tra dor na dimensão do eu subjeti-
vo do indivíduo, às vezes mais so-
frida do que a outra.  

“Neste contexto, quando eu bus-
co o cuidado, quando busco que ou-
tro me auxilie, não vou ter a possibi-
lidade de expressar para esse outro a 
quanto vai a minha dor, até onde es-
tou sofrendo”. E diz que ao cuidador 
cabe ver além do mal físico, entender 
“que além da dor física existe uma 
dor psíquica e, para além das pala-

Extensão
proex@uesc.br
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A busca da qualida-
de no ensino su-
perior foi a tôni-

ca dominante na 50ª Edi-
ção do Fórum Nacional de 
Reitores das Universida-
des Estaduais e Municipais 
(Abruem), que aconteceu na 
segunda quinzena de maio 
(23 a 26), em parceria com a 
Universidade de Pernambu-
co (UPE), em Piedade, Jabo-
atão dos Guararapes, Região 
Metropolitana do Recife.  

O evento, que começou 
no dia 23 de maio, com a 
presença de reitores e repre-
sentantes das universidades 
estaduais e municipais fi lia-
das à Abruem, cumpriu um 
ciclo de palestras no qual fo-
ram debatidos temas de in-
teresse das instituições de 
ensino superior. Questões 
como: critérios de avalia-
ção da educação universitá-
ria – modelos Sinaes e Ca-
pes; perspectivas da educa-
ção superior; revalidação e 
mobilidade acadêmica; ca-
minhos da ciência, tecno-
logia e inovação e o progra-
ma Ciência sem Fronteiras; 
construção de redes institu-
cionais no ensino, pesquisa 
e extensão/Renorbio, entre 
outros assuntos constaram 

da agenda do evento. 
Entre os reitores presen-

tes ao Fórum, a reitora da 
UESC, professora Adélia Pi-
nheiro, que atuou como me-
diadora do Colóquio “Hos-
pitais de Ensino/Ensino 
Médico”, em que foi expo-
sitor  o secretário de Gestão 
do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da 
Saúde, Mozart Sales. Além 
de dirigentes das IES fi lia-
das, participaram também 
do evento representantes de 
organizações governamen-
tais, professores e convida-
dos. Na sua essência, os fó-
runs da Abruem foram cria-
dos com o objetivo de difun-

dir e produzir conhecimento 
junto à sociedade, promo-
vendo um espaço de intera-
ção e troca de conhecimen-
tos entre os participantes.

Para o presidente da 
Abruem e reitor da Uni-
versidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), PR, 
João Carlos Gomes, as ex-
pectativas para o 50º Fó-
rum foram atendidas e as 
discussões de signifi cativa 
importância para a edu-
cação superior. O 51º Fó-
rum, ainda neste ano, se-
rá em Florianópolis, SC. 
Em 2013, a 52ª edição do 
evento será em São Luiz, 
MA.

A Abruem, cumpriu um ciclo de 
palestras onde foram debatidos 
temas de interesse das IES

Educação Superior
reitoria@uesc.br

Saúde da mulher sob um olhar multidisciplinar 

Um espaço de interação e troca de conhecimentos entre os participantes

UESC no Fórum Nacional 
de Reitores da Abruem

Professora Maria Valdinete Fernan-
des da Silva

Participante do 500  Fórum de Reitores posam para foto no fi nal do evento

vras, existe aquilo que eu não sei di-
zer, aquilo que não pode ser expres-
sado por meio da palavra”.

E pergunta: “Como o autocuida-
do e o autoconhecimento do cuida-
dor podem interferir nesse proces-
so? Acredito que o cuidador preci-
sa ter a consciência dos seus limi-
tes físicos e psicológicos para além 
do desejo de cuidar, para além do 
desejo de auxiliar uma pessoa. Ele 
precisa estar bem e isso envolve di-
zer que nem sempre aquela deman-
da que está à minha frente é al-
go que dou conta. Não por ser difí-
cil tecnicamente, mas porque o ser 
humano que sou não está apto in-
teriormente para lidar com aquela 
situação. É preciso cuidar daquela 
pessoa reconhecendo que ela é um 
outro ser, singular, único”.

Ao longo do dia foram aborda-
dos, por médico, advogado, psica-
nalista, psicólogo, educador físico, 
nutricionista, biólogo, temas como 
violência contra a mulher, violência 
no âmbito familiar, aspectos jurídi-
cos e legais, repercussões psicológi-
cas da violência, cuidado integral à 
mulher vítima da violência, recor-
rência da gravidez na adolescência, 
qualidade de vida na saúde da mu-
lher, uso de drogas lícitas e ilícitas 
pela mulher – do uso à dependên-
cia e sexualidade.

Presentes à abertura do evento o 
vice-reitor Evandro Freire e a dire-
tora do Departamento de Ciências 
da Saúde, profª Roseanne Montar-
gil Rocha, que destacaram a impor-
tância da iniciativa para a saúde da 
mulher sul-baiana.

Mesa de abertura da 50ª Edição do Fórum  da Abruem
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A equipe ilheense, repre-
sentada por 36 atletas da As-
sociação Leandro Ferreira de 
Tae Kwon Do sagrou-se cam-
peã geral da 3ª Copa Cidade 
do Salvador 2012 de Tae Kwon 
Do,  realizada na capital baia-
na, em maio (20). O evento in-
tegra o calendário oficial da 
Federação Esportiva Baiana  
da modalidade. 

Os atletas da Associação, na 
sua primeira participação,  não 
só conseguiram o feito de ser 
campeã geral, mas também a 
primeira equipe, fora da Região 
Metropolitana de Salvador, a ga-
nhar um evento oficial da enti-
dade promotora. Eles trouxeram 
na bagagem 28 medalhas de ou-
ro, sete de prata e uma de bron-
ze.  Leandro Ferreira, fundador e 
dirigente da Associação, é aluno 
do curso de Educação Física da 
UESC e faixa preta 1º Dan.    

O Tae Kwon Do é uma ar-
te marcial olímpica, na qual 
o Brasil possui destaque in-
ternacional.  Na UESC o TKD 
vem sendo incentivado atra-
vés de um projeto do profes-
sor Roberto França Moreira, 
do curso de Educação Física da 
Universidade, que contempla, 
gratuitamente, alunos de esco-
las municipais e estaduais de 
Ilhéus. O projeto envolve cer-
ca de 300 participantes entre 
crianças, jovens e adultos.

O dia do Tae Kwon Do é 4 
de setembro, escolhido por ter 
sido nessa data que essa ar-
te marcial foi incluída no pro-
grama oficial dos jogos olím-
picos de verão. A popularida-
de do TKD já se estende a mais 
de 120 países, envolvendo um 
número de praticantes estima-
do em mais de 20 milhões de 
pessoas.

Balcão de Justiça e Cidadania se 
aproxima dos 200 atendimentos

Extensão
proex@uesc.br

O Balcão de Justi-
ça e Cidadania 
(BJC) implanta-

do em Ilhéus, fruto de con-
vênio de cooperação técnica 
entre o Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia (TJ-BA) 
e a UESC, em parceria com 
o SAC – Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão, comple-
tou quatro meses de ativida-
de com 189 atendimentos re-
alizados, na maioria, na área 
de Direito de Família. Há que 
se considerar que nesse perí-
odo ocorreram algumas anor-
malidades, tais como a greve 
da polícia militar, que deter-
minou o fechamento do SAC 
de Ilhéus, carnaval, semana 
santa e outros feriados. 

“A despeito das orienta-
ções jurídicas prestadas e dos 
encaminhamentos a outros 
órgãos competentes, a exem-
plo do Juizado Federal e da 
Justiça do Trabalho, vários 
acordos foram realizados. O 
Balcão de Justiça vem cum-
prindo sua função de conci-
liar, principalmente nos ca-
sos de divórcio, reconheci-
mento de paternidade e pen-
são alimentícia, evitando o 
surgimento de novos proces-
sos judiciais litigiosos”, ava-
lia o professor Guilhardes de 

Jesus Júnior, coordenador 
do Colegiado do Curso de Di-
reito.

O juiz diretor do Fórum 
Epaminondas Berbert de 
Castro, professor do curso de 
Direito da Universidade e ti-
tular da 1ª Vara da Família, 
Órfãos Sucessões e Interdi-
tos, Helvécio Giudice Argôlo, 
é o responsável pela unida-
de. Os estudantes do curso 
de Direito atuam no BJC co-
mo estagiários, sob a super-
visão do professor Josevan-
dro Nascimento. 

O projeto Balcão da Jus-
tiça e Cidadania foi criado 
em 2003, para ser um meca-
nismo de democratização de 
acesso à Justiça, oferecen-
do nas unidades mediação e 
orientação jurídica, serviços 
inteiramente gratuitos à po-
pulação. São realizadas con-
ciliações e formalizados acor-
dos sobre questões processu-
ais referentes a divórcio, re-
conhecimento espontâneo de 
paternidade, pensão alimen-
tícia, dissolução de união es-
tável e demais processos cí-
veis, referentes ao art. 3º da 
Lei nº 9.099/95 (Juizados 
Especiais). Em Ilhéus, o Bal-
cão está em atividade desde 
janeiro (16) deste ano.

Estudantes do curso de Direi-
to atuam no BJC como estagi-
ários supervisionados

Maioria dos atendimentos do balcão foram na área de Direito de Família

Equipe ilheense de Tai 
Kwon Do sagra-se campeã

O Balcão de Justiça vem cumprindo sua missão de conciliar.

Os atletas de TKD com a reitora Adélia Pinheiro

ESPORTE
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A fim de atender à Lei n° 12.527 de 
05/12/2011, que regula o acesso a informações 
públicas, o SIC – Serviço de Informação ao Ci-
dadão – da UESC funcionará através do servi-
ço de Ouvidoria, que está estruturado para re-
ceber as manifestações de maneira presencial, 
pelo Sistema TAG, pelos telefones (73) 3680-
5312 e 0800284-0011, pelo e-mail: ouvidoria@
uesc.br ou por carta postada nas agências dos correios, no endere-
ço: Campus Soane Nazaré de Andrade, km 16, Rodovia Ilhéus-Itabu-
na, CEP 45662-900 – Ilhéus, BA. O horário de atendimento ao públi-
co na UESC é das 7h30min às 16,00 horas, de segunda a sexta-fei-
ra e o funcionamento acadêmico acontece de segunda a sexta-feira, 
das 7h30min às 22,00 horas e, aos sábados, até às 12 horas. No menu 
principal do site da Universidade, na opção  Fale Conosco, estão to-
dos os ramais telefônicos instalados na UESC.

Transparência UESC

Mosaico
ascom@uesc.br

O SIC – Serviço de Informação ao 
Cidadão – da UESC funcionará 
através da Ouvidoria,

 Matemática/aperfeiçoamento

 Curso de inverno

Jorge Amado

A Embaixada do Brasil em Lisboa e o Centro de Literaturas 
e Culturas Lusófonas e Europeias (Clepul) promoveram palestra 
sobre o escritor Jorge Amado, ao ensejo dos 100 anos do seu nas-
cimento, que se comemora este ano.  A palestrante convidada foi a 
professora/doutora Maria de Lourdes Netto Simões (UESC), que 
abordou o tema “Jorge Amado – das terras do cacau aos camin-
hos do mundo”. O evento aconteceu, em maio (24), no auditório 
da Embaixada, na capital portuguesa (foto). Na mesma ocasião, 
Sarapegbe – Rivista de Cultura e Società del Brasile e 
altri mosaici, editada em Roma, Itália, em edição especial de 
abril/junho 2012, dedicada ao Centenário de Jorge Amado, trás 
em destaque o artigo  da professora Maria de Lourdes Simões, 
Jorge Amado nella rappresentazione di Ilhéus – Dalla 
storia e dalla narrativa allo sviluppo della città. Pesquisa-
dora da UESC, a profª Maria de Lourdes Netto Simões é Doutora 
em Estudos Portugueses e Pós-doutora em Literatura Compara-
da e Turismo Cultural, pela Universidade Nova de Lisboa.

A UESC realizará em julho (16 a 
20) o Programa de Aperfeiçoa-
mento para Professores de Ma-
temática do Ensino Médio (Pap-
mem). Estão disponíveis 50 va-
gas, cujas inscrições podem ser 
feitas até o dia 26 deste mês de 
junho, exclusivamente pelo si-
te http://papmemuesc.weebly.

com/. Podem se inscrever pro-
fessores de matemática da edu-
cação básica de escolas públicas 
da cidade de Ilhéus e circunvizi-
nhas e alunos de graduação em 
Matemática. É exigida a pré-ins-
crição no Papmem. Mais infor-
mações pelo e-mail: papmem@
uesc.br.

Abertas, até o mês julho (6), 
as inscrições para o II Cur-
so de Inverno em Genética 
e Biologia Molecular, evento 
vinculado ao projeto de ex-
tensão Genética e Biologia 
Molecular. As atividades, que 
acontecerão em agosto (6 
a 10), constam de palestras, 
minicursos e visitação a ins-
tituições de pesquisa.  Quan-
to ao estágio em uma das li-
nhas de pesquisa do Progra-
ma de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecu-
lar, será de 13 a 17 de agosto. 
Podem se inscrever alunos de 
graduação em Biologia e áre-
as afins, que tenham cursado 
a disciplina de Genética, gra-
duados, alunos de mestrado e 
mestres. Estão sendo ofereci-
das 20 vagas por minicurso e 
uma a duas vagas por linha de 
pesquisa. Informações adicio-
nais em http://www.uesc.br/
genética ou pelo e-mail: 2cur-
soinverno.uesc@gmail.com. 

O Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) 
lançou o 10º Prêmio Destaque na Inicia-
ção Científica e Tecnológica, Nesta edição 
de 2012 o CNPq criou uma nova categoria, 
denominada “Bolsista de Iniciação Tecno-
lógica”, contemplando bolsistas do Pibiti e 
ITI, daí a nova denominação do prêmio. A 
finalidade é premiar bolsistas de Inovação 
Científica e Tecnológica (IC&T) que se des-
tacaram durante o ano, sob os aspectos de 
relevância e qualidade do seu relatório fi-
nal, e as instituições participantes do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e que 
contribuíram de forma relevante para o alcance dos seus objeti-
vos. Inscrições dos bolsistas até 20/08/2012. Demais informações 
sobre o regulamento em http://destaqueict.cnpq.br.

Prêmio IC&T
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O Conselho Gestor do Prof-
mat – Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional es-
tá com inscrições abertas, até às 
23h59min do dia 2 de julho des-
te ano. Reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) e coorde-
nado pela Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM), o curso ofere-
ce 1.570 va-
gas em ní-
vel nacional, 
subsidiadas 
com bolsas 
de estudos da Capes para profes-
sores da rede pública. Vinte por 
cento dessas vagas estão abertas à 
toda sociedade, enquanto 80% de-
las estão reservados aos professo-
res da rede pública de ensino. As 
inscrições podem ser feitas no site 
www.profmat-sbm.org.br.

O Profmat é um progra-
ma de pós-graduação stricto 
sensu, que tem como obje-
tivo proporcionar forma-
ção matemática apro-
fundada para o exer-
cício da docência 
no ensino bási-
co, a fim de ofe-
recer qualifica-
ção certificada 

ao egresso para o exercício da pro-
fissão de professor de Matemáti-
ca. Semipresencial, o curso é mi-
nistrado por instituições de en-
sino superior associadas a uma 
rede nacional, no âmbito do Siste-
ma Universidade Aberta do Brasil 
(UAB).

As instituições de ensino 
u n i v e r s i t á -
rio que inte-
gram a Rede 
Profmat, co-
mo a UESC, 

são responsáveis nas suas áreas 
geoeducacionais pelo exame na-
cional de acesso para seleção dos 
candidatos, que consistirá numa 
prova única a realizar-se no dia 
25 de agosto deste ano. É funda-
mental que o candidato seja porta-
dor de diploma de curso superior 

devidamente registrado no MEC 
ou estudante de curso superior 

com conclusão prévia no ato 
da matrícula. Na UESC o 

curso é coordenado pelo 
professor/doutor Sér-

gio Mota Alves, que é 
também coordena-

dor do programa 
na Região Nor-
deste.

Tanto a Bélgica quanto a Alemanha 
estão inseridos no programa Ciência 

sem Fronteira, do Governo Federal

A reitora da UESC, 
professora Adélia 
Pinheiro, integra a 

Missão Internacional da Asso-
ciação Brasileira de Reitores 
das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) em visita 
a instituições de ensino supe-
rior na Bélgica e na Alemanha, 
até o dia 22 deste mês. A comi-
tiva conta com 29 integrantes 
e a viagem terá duração de 18 
dias. Para a reitora, “a missão 
terá grande importância para 
a UESC e a Bahia no contexto 
da internacionalização institu-
cional. Estão sendo visitadas 13 
instituições de ensino superior 
na Bélgica e dez na Alemanha. 
Atualmente, a UESC mantém 
convênios com várias univer-
sidades da Europa e Américas 
do Norte e Central, mas preci-
samos expandir essa integra-
ção”, explicou.

Para o presidente da 
Abruem e reitor da Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG-PR), João Carlos Go-
mes, a escolha deveu-se à pre-
disposição dos dois países em 

Reitoria
reitoria@uesc.br

Reitora da UESC integra missão 
da Abruem  à Europa

A comitiva conta com 29 integrantes e a viagem terá duração de 18 dias.

estabelecer parcerias e convê-
nios com o Brasil. “A Bélgica 
demonstrou grande interesse 
em receber a nossa comitiva, 
visando estabelecer parcerias 
entre os dois países”, disse. 

“Já com a Alemanha, a 
aproximação com a Abruem 
ocorreu em novembro do ano 
passado. Nesse período, fir-
mamos um convênio com a 
HRK. Os outros parceiros do 
acordo foram a Andifes, o Co-
nif, a Capes, o CNPq, a Anup e 
a Abruc”, acrescentou. Por es-
sa parceria, ficou estabelecido 
que cada instituição seria im-
portante para promover coo-
peração e mobilidade acadê-
mica entre as universidades de 
ambos os países. 

Segundo a Assessoria de Co-
municação da Abruem, outro 
ponto a destacar, é que tanto a 
Bélgica quanto a Alemanha es-
tão inseridos no programa Ci-
ência sem Fronteira, do Gover-
no Federal. O programa, lança-
do em julho de 2011, busca pro-
mover a consolidação, expansão 
e internacionalização da ciência 

Matemática

Profmat oferece 1.570 vagas para 
mestrado gratuito em matemática

e da tecnologia e inovação e da 
competitividade brasileira por 
meio do intercâmbio de alu-
nos de graduação e pós-gradu-
ação e da mobilidade interna-
cional. O projeto prevê a con-
cessão de até 75 mil bolsas em 
quatro anos. A iniciativa é fruto 

de esforço conjunto do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) e do Ministério da Edu-
cação (MEC), por meio de suas 
respectivas instituições de fo-
mento (CNPq/Capes) e secre-
tarias de Ensino Superior e de 
Ensino Tecnológico do MEC. 

No primeiro dia (Junho 4) a missão da Abrem visitou a Universiteit An-
twerpen e a  Universiteit de Ghent, na Bélgica


