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Meio ambiente:

Avaliação e Restauração da Vegetação na Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande

O projeto “Avaliação e Restauração da Vegetação na Bacia Hidrográfica do Rio Catolé
Grande foi realizado no Campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente
Dalton Longue Júnior, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: promover
uma avaliação técnica para restauração da vegetação ciliar nas margens do Rio Catolé
Grande, bem como no entorno das nascentes e nas encostas, em toda extensão da sua bacia
hidrográfica. Os objetivos específicos buscaram atender ao objetivo geral, sendo eles: -
restaurar a vegetação das nascentes em áreas rurais e urbanas; - restaurar a vegetação dos
tributários em áreas rurais e urbanas; - restaurar a vegetação do curso principal em áreas
rurais e urbanas; - restaurar a vegetação no entorno dos lagos e das barragens; - restaurar a
vegetação nas áreas de drenagem em encostas; - reduzir o desmatamento da vegetação em
decorrência da prática de agricultura e pecuária; - reduzir o desmatamento da vegetação em
áreas urbanas devido a expansão da infraestrutura das cidades; - legalizar as atividades de
mineração e de atividades de extração ao longo do curso principal do rio e de seus
tributários; - proibir a extração ilegal de recursos florestais na vegetação; - regulamentar a
prática de atividades recreativas desenvolvidas ao longo do curso do rio; - controlar a
presença de espécies invasoras na vegetação; - proibir a deposição de resíduos sólidos
(lixo) nas áreas de vegetação; - monitorar a deposição de sedimentos (fragmentos rochosos)
em áreas de vegetação carreados das áreas de encostas até as margens do rio; - assegurar
que cada município pudesse garantir a continuidade das ações de monitoramento através da
criação e fortalecimento dos grupos gestores.

Contato: dalton@uesb.edu.br

Semeando agroflorestas (SeAFlor)

O projeto “Semeando agroflorestas (seAflor)” foi realizado pelo ITA com a coordenação do
docente Wesley Amaral Vieira, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral:
difundir a implantação de sistemas agroflorestais como tecnologia de produção sustentável
no território médio sudoeste da Bahia. E como objetivos específicos: 1. Democratizar o
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acesso ao conhecimento acadêmico sobre agrofloresta a partir da estruturação de um
Sistema Agroflorestal (SAF) na UESB destinado à visitação da comunidade externa. 2.
Desenvolver ações de educação ambiental, através da implantação de SAF´s nas escolas. 3.
Estimular a aplicação de práticas agroecológicas, por parte de pequenos produtores, através
da apresentação de um método de produção que alia alta produtividade e preservação da
biodiversidade.

Contato: wesleyamaral@uesb.edu.br

Incentivo a Produção Agroecológica em Assentamentos do Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos (MTD) em Vitória da Conquista- BA

O projeto “Incentivo à Produção Agroecológica em Assentamentos do Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos (MTD) em Vitória da Conquista- BA foi
realizado no respectivo campus com a coordenação da docente Bárbara Dantas Fontes
Soares, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: difundir os conhecimentos
agroecológicos , respeitando os saberes dos assentamentos atendidos, buscando o resgate da
auto-estima desses assentados, a sua segurança alimentar e a inclusão de uma atividade
produtiva. Objetivos específico - Apresentar de forma dinâmica e objetiva os princípios
da agroecologia; - Capacitar e incentivar os assentados a adotarem modelos de produção
agroecológicos e economicamente viáveis para as condições locais; - Ensinar, de forma
prático - participativa a construção de canteiros econômicos e a produção de compostos
orgânicos, biofertilizante, bioinseticida.

Contato: barbarafontes@uesb.edu.br

Natureza Tecnologia & Sociedade –NATUS

O evento “Natureza Tecnologia & Sociedade –NATUS” Foi realizado no campus pelo ITA
com a coordenação da discente Penélop Barros Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo geral: Proporcionar aos participantes, que incluem: discentes, docentes e
público externo uma programação de cunho técnico científico nas áreas relacionadas às
ciências da natureza e suas tecnologias. E como objetivos específicos: 1. Promover palestras
voltadas a diversas áreas da atuação do biólogo, não se limitando ao trabalho com a
natureza; 2. Promover uma visão mais ampla do biólogo como um agente interventor da

Campus de Vitória da Conquista                                                             (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:wesleyamaral@uesb.edu.br
mailto:ds2jq@uesb.edu.br


Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
N° 16.825, de 04.07.2016
sociedade; 3. Proporcionar aos discentes, docentes, técnicos e comunidade a oportunidade
de debates e aprimoramento profissional; 4. Apresentar oralmente trabalhos científicos
desenvolvidos na UESB; 5. Promover discussão sobre a importância da inclusão social; 6.
Integrar academia e mercado profissional; 7. Difundir e popularizar os resultados de
pesquisas científicas como forma de inovação e desenvolvimento tecnológico; 8. Realizar
minicursos e mesas-redondas voltados para ciências da natureza e suas tecnologias. 9.
Integrar discentes oriundos de diversas instituições de ensino superior e técnico, docentes,
profissionais da área e a comunidade através de programações científicas; 10. Oferecer
palestras ministradas por alunos de iniciação científica, com público alvo alunos de cursos
técnicos/ensino médio.

Contato: barrospenelop@gmail.com

Um olhar sobre a Educação, o Meio ambiente e a Qualidade de vida

O evento “Um olhar sobre a Educação, o Meio ambiente e a Qualidade de vida” realizado
no campus de Itapetinga com a coordenação da discente Michelle de Jesus Macedo, por
meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo proporcionar aos discentes, docentes e
comunidade uma semana acadêmica com uma programação científica nas áreas de Ciências
Biológicas, Engenharia Ambiental e áreas correlatas. E como objetivos específicos: 1.
Promover palestras entre as diversas áreas de conhecimentos voltados para à Educação, ao
Meio Ambiente e à Qualidade de vida; 2. Realizar minicursos e oficinas voltadas para as
áreas da Biologia e da Engenharia Ambiental; 3.Proporcionar aos discentes, docentes,
técnicos e comunidade a oportunidade de debates em relação a sensibilização ambiental; 4.
Apresentação de trabalhos científicos; 5. Promover encontro de profissionais das áreas dos
temas envolvidos; 6. Integrar o meio acadêmico e sociedade; 7. Difundir e popularizar os
resultados de pesquisas científicas como forma de inovação e desenvolvimento da
sociedade e meio ambiente.

Contato: michelledemacedo@gmail.com

Análise da qualidade do solo na horta comunitária de Itapetinga - BA

O projeto “Análise da qualidade do solo na horta comunitária de Itapetinga - BA” pelo ITA
com a coordenação da discente Lanna Bonella Raasch - Discente, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo caracterizar de forma prática o solo dos lotes localizados na
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Associação dos Horticultores de Itapetinga através de análises dos macros nutrientes
presentes no mesmo.

Contato: lannabr@outlook.com

Semana de biologia 2018: construindo redes com base na relação humano-natureza”

O evento “Semana de biologia 2018: construindo redes com base na relação
humano-natureza” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente
Leandra Eugênia Gomes de Oliveira, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo
promover discussões sobre os conhecimentos gerados na área das Ciências Biológicas,
acerca dos temas transversais atuais, como: sustentabilidade; Ciência e tecnologia; a
educação e seu papel na formação do pensamento crítico, entre outros.

Contato: leeugenia@gmail.com

Comunidade e sustentabilidade: consumo consciente, construções sustentáveis e
valorização dos alimentos regionais

O projeto “Comunidade e sustentabilidade: consumo consciente, construções sustentáveis e
valorização dos alimentos regionais” foi realizado pelo ITA com a coordenação da docente
Talita Ruas Maderi, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: apresentar
alternativas sustentáveis para a comunidade acadêmica, pequenos produtores e a
comunidade em geral, a fim de aproximar a sociedade e a universidade, com atividades
teóricas e práticas sobre consumo, moradia e alimentação, bem como garantir um elo de
estreitamento e a troca de conhecimentos em busca de um bem comum que consiste na
preservação do nosso meio. Objetivos específicos - Realizar troca de conhecimentos
sobre os conceitos de consumo consciente relacionado ao bem estar (casa e corpo), moradia
sustentável (bioconstrução) e alimentação natural; - Apresentar como funciona uma
moradia sustentável (bioconstrução), demonstrando técnicas para construir e estruturar a
casa a fim de torná-la mais sustentável e econômica; - Descascar mais e desembalar menos:
discutir e apresentar propostas de como valorizar os produtores regionais e as plantas
alimentícias não convencionais (PANCS) para a alimentação; - Contribuir para a
recuperação de trechos degradados através de mutirão para o plantio de mudas frutíferas e
nativas em áreas da associação de horticultores.
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Contato: taliruas@gmail.com

II Congresso Conquistense de plantas medicinais, terapias integrativas e
complementares da saúde

O evento “II Congresso Conquistense de plantas medicinais, terapias integrativas e
complementares da saúde” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação
da docente Ranyelly Leão Coutrim, por meio do Edital 16/2018, tinha como objetivo
proporcionar a comunidade conquistense e a microrregião de atuação, informações da
legislação brasileira sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos;
Desenvolver ações educativas que promovam o conhecimento e o uso de homeopatia;
Articular segmentos interessados no desenvolvimento da cadeia produtiva de plantas
medicinais nas comunidades agrícolas da região; Incentivar o aumento, a
auto-sustentabilidade e o desenvolvimento social de comunidades agrícolas no Semiárido e
alternativa de tratamento de doenças humanas, na agricultura e agropecuária.

Contato: nyellycoutrim@gmail.com

Criação racional de abelhas sem ferrão

O projeto “Criação racional de abelhas sem ferrão” foi realizado pela PROEX com a
coordenação da técnico administrativo Generosa Sousa Ribeiro, por meio do edital 16/2018
e tinha como objetivo: difundir conhecimentos técnicos e biológicos sobre criação racional
das três principais espécies de abelhas sem ferrão na microrregião de Vitória da Conquista;
Promover a multiplicação e preservação de espécies de polinizadores; Promover a
implantação de meliponários racionais; Promover a educação ambiental através de ações
extensionistas.

Contato: gennauesb@hotmail.com

Campus de Vitória da Conquista                                                             (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:nyellycoutrim@gmail.com
mailto:ds2jq@uesb.edu.br

