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Meio ambiente

Difusão de tecnologias para a cultura da mandioca nos municípios de Condeúba e
Piripá, BA

O projeto “Difusão de tecnologias para a cultura da mandioca nos municípios de
Condeúba e Piripá, BA” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Anselmo Eloy Silveira Viana tinha como objetivo uma programação
cultural, com coquetel de abertura e churrasco de encerramento com presença de bandas
locais para confraternizar e agradecer a presença de todos.

E-mail:  dfz@uesb.edu.br

Estudos de espécies forrageiras

O projeto “Estudos de espécies forrageiras” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Carlos Alberto de Miranda Peixoto tinha como objetivo demonstrar a
relevância da adaptação de espécies forrageiras ao ambiente procurando avaliar o
desempenho morfofisiológico e produtivo das espécies selecionadas, visando elucidar a
comunidade discentes, técnicos e produtores agropecuários observando-se a validação
do desempenho das espécies implantadas.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Café com Ciência

O projeto “Café com Ciência” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Maria Lucia Del-Grande e tinha como objetivo promover encontros
temáticos, cujos temas resultam de demandas apresentadas pelos discentes do curso de
Ciências Biológicas, privilegiando assuntos que representem inquietações de
conhecimento e tragam informações atuais.
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E-mail: ccbio-vca@uesb.edu.br

O desenho infantil e práticas integrativas complementares como estratégia de
rapport previamente ao atendimento odontológico de crianças

O projeto “O desenho infantil e práticas integrativas complementares como estratégia de
rapport previamente ao atendimento odontológico de crianças” realizado no campus de
Jequié com a coordenação de Nilton Cesar Nogueira dos Santos e tinha como objetivo
de não apenas conhecer os medos e a ansiedade que podem afetar as crianças durante o
atendimento de saúde, mas também propiciar redução do estresse e estabelecimento de
vínculo e acreditação por parte dos usuários dos serviços de saúde nos diversos
processos terapêuticos. Objetivou-se também desenvolver análise das perspectivas e
expectativas infantis, primeiramente com a ação de confecção do desenho e a segunda,
pela análise dos desenhos e transcrições. Além disso, também foi investigada a
influência da música e da cromoterapia na redução do estresse durante o atendimento
odontológico.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

A Química é um Show

O programa “A Química é um Show” realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Daniela Marques Alexandrino tinha como objetivo o estreitamento dos
laços entre a Universidade e a Sociedade, a divulgação dos cursos de Química da UESB
e o despertar do interesse científico dos estudantes de nível médio.

E-mail:  ccq-it@uesb.edu.br

Ensino de Ciências Através de Materiais Alternativos e/ou de Baixo

O projeto “Ensino de Ciências Através de Materiais Alternativos e/ou de Baixo”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Luizdarcy de Matos
tinha como objetivo a confecção de experimentos com materiais alternativos que podem
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ser levados à sala de aula para auxiliar o professor nas discussões da teoria, tornando os
dados experimentais mais significativos com os quais possa propor ou verificar
hipóteses e, preferencialmente, fazer previsões sobre experiências ainda não realizadas.

E-mail: dcet@uesb.edu.br
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