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PROJETO DE EXTENSÃO DA UEFS PRODUZ CONTEÚDOS DIGITAIS SOBRE
O COVID-19
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O projeto de Extensão Mediação Popular e Orientação de Direitos, do curso de Direito da
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sob a coordenação das Professoras Liliane
Lopes e Vanessa Mascarenhas, vem incentivando seus bolsistas e voluntários a produzirem
conteúdos digitais relacionados à prevenção e aos impactos do Covid-19 (Corona vírus) e do
isolamento social.

O projeto de Extensão Mediação Popular e Orientação de Direitos, do curso de Direito da
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sob a coordenação das Professoras Liliane
Lopes e Vanessa Mascarenhas, vem incentivando seus bolsistas e voluntários a produzirem
conteúdos digitais relacionados à prevenção e aos impactos do Covid-19 (Corona vírus) e do
isolamento social, divulgando-os, principalmente, através de uma rede social do projeto, o instagram
@mediacaoeorientacaouefs, https://www.instagram.com/mediacaoeorientacaouefs/. O objetivo de
Projeto é contribuir para o esclarecimento de informações destinadas à população em geral e em
especial à comunidade do Projeto, em meio à pandemia do novo corona vírus, e, assim, continuar
cumprindo com a função social da extensão e da Universidade, e com os objetivos do Projeto,
mesmo através de trabalho remoto. Até o momento, já foram produzidas 5 (cinco) publicações, as
quais vem ganhando grande alcance. Dessas 5 (cinco), 2 (duas) publicações voltaram-se a
esclarecimentos sobre o Auxílio Emergencial do governo federal, orientando a população sobre as
condições, restrições, formas de solicitação e pagamento, além de colocar-se à disposição para
dirimir possíveis dúvidas. Outra publicação inclina-se a orientações para prevenção do corona vírus
através de dicas economicamente viáveis para as comunidades periféricas – público alvo do projeto.
Já pensando no fortalecimento da campanha “Fique em casa” e do crescimento lamentável do
número de violências domésticas, fora produzido 2 (dois) materiais sobre a “Comunicação Não
Violenta”, com o objetivo de incentivar um diálogo empático entre os membros das famílias, visando
diminuir os atritos e os desentendimentos. Seguem os links: AUXÍLIO EMERGENCIAL
1: https://www.instagram.com/p/B-SyNZYBVGZ/?utm_source=ig_web_copy_link AUXÍLIO
EMERGENCIAL 2: https://www.instagram.com/p/B-uNpArhwo4/?utm_source=ig_web_copy_link
PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 EM COMUNIDADES
PERIFÉRICAS: https://www.instagram.com/p/B_OIG7AHmDz/?utm_source=ig_web_copy_link
COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL:
https://www.instagram.com/p/B_m-9EXhAs_/ COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA NA PRÁTICA:
https://www.instagram.com/p/B_xQbHbHEaE/?igshid=uz930b7jjgz6
Acesse aqui os informativos
Auxílio Emergencial para trabalhadores informais I
Auxílio Emergencial para trabalhadores informais II
Comunicação não violenta em tempos de isolamento social
Comunicação não violenta na prática
Prevenção contra o COVID-19 nas comunidades
http://www.dcis.uefs.br
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Live: Comunicação não violenta nos tempos de COVID

http://www.dcis.uefs.br
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