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Meio ambiente

Criação racional de abelhas sem ferrão

O projeto “Criação racional de abelhas sem ferrão” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Generosa Sousa Ribeiro, por meio do edital e tinha
como objetivo dar continuidade às ações implementadas no ano de 2018 com o objetivo
de ampliar ações de conservação e preservação das abelhas nativas da Região Sudoeste
da Bahia através da implantação do "Jardim de mel" e do Sistema Agroflorestal
Melitófilo" com acesso ao público acadêmico da UESB e outras Universidade e
principalmente a comunidade externa à UESB.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Dia Mundial do Meio Ambiente

O curso “Dia Mundial do Meio Ambiente” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Vinícius Afonso Pereira, por meio do edital e tinha
como objetivo realizar por meio de atividades teóricas e práticas atividades de
conscientização a respeito do descarte adequado de resíduos com público que envolve
estudantes e grupos comunitário de Vitória da Conquista.

E-mail: deas@uesb.edu.br

Feira Agroecológica na UESB: sustentabilidade e solidariedade

O projeto “Feira Agroecológica na UESB: sustentabilidade e solidariedade” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Ferdinand Martins
da Silva por meio do edital e tinha como objetivo cumprir com os preceitos da
sustentabilidade econômica, ecológica, social, cultural e ética.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

HerpetoAmigos
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O evento “HerpetoAmigos” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Maria Lucia Del-Grande, por meio do edital e tinha como objetivo
promover educação ambiental em prol da conservação de anfíbios, cobras, lagartos,
tartarugas e todos os outros animais inclusos na área da Herpetologia.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

I Encontro Virtual de Biologia da UESB de Itapetinga - I BIOVIRTUAL/UESBIT

O evento “I Encontro Virtual de Biologia da UESB de Itapetinga - I
BIOVIRTUAL/UESBIT” foi realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de
Kassielle Rodrigues Pereira por meio do edital e tinha como objetivo difundir e ampliar
as discussões sobre o tema: “A divulgação científica em tempos de pandemia". O
evento visou oportunizar aos participantes (comunidade acadêmica e sociedade) de
forma remota o acesso às informações e divulgações científicas que antes aconteciam
por meio de eventos presenciais, e que foram limitados devido à pandemia do Covid-19,
em tempos em que a ciência é posta em descredibilidade este evento possui notaria
relevância intelectual, social e ambiental.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

I Simpósio de meio ambiente do sudoeste da Bahia

O evento “I Simpósio de meio ambiente do sudoeste da Bahia” realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação Maria Caroline Rizério Conta tinha como objetivo
ampliar as discussões sobre o tema Ciências e Tecnologias Ambientais como
Mecanismo de Construção Social. Oferecerá uma programação com palestras, mesas
redondas, minicursos, oficinas e apresentações de trabalhos científicos.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Produção de Mudas de Espécies Nativas com vistas à Restauração Ecológica de
Áreas Degradadas em Itapetinga, BA
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O projeto “Produção de Mudas de Espécies Nativas com vistas a Restauração Ecológica
de Áreas Degradadas em Itapetinga, BA” foi realizado no campus de Itapetinga com a
coordenação de Patricia Araujo de Abreu Cara, por meio do edital e tinha objetivos i)
realizar práticas de educação ambiental e pedagogia agroecológica, ii) organizar um
viveiro de mudas de espécies nativas para uso na restauração agroecológica de áreas
degradadas na região de Itapetinga, BA, iii) firmar parcerias entre a universidade, a
sociedade civil e instituições governamentais do município.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Teste Barema

O evento “Teste Barema” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Juliana Menezes de Morais.

E-mail: proex@uesb.edu.br

Valorização do Vidro Descartado Sendo Reutilizado em Peças Artesanais e
Decorativas

O projeto “Valorização do Vidro Descartado Sendo Reutilizado em Peças Artesanais e
Decorativas” realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Kátia Iro Altidis
Mota Tinha como objetivo desenvolver produtos, a base de cimento e vidro descartado
(garrafas de vidro longuinete), e também a capacitação na cidade de Itapetinga.
Destinando-as a outras funções mercadológicas como peças artesanais para a decoração
e no acabamento da construção civil agregando valor financeiro ao resíduo de vidro.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

VII Seminário Baiano de Solos

O evento “VII Seminário Baiano de Solos” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Caroline Valverde dos Santos, por meio do edital e

Campus de Vitória da Conquista                               (77) 3424-8603 | proex@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

tinha como objetivo reunir estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais
atuantes na Ciência do Solo e áreas correlatas, com o intuito de aprimorar e difundir o
conhecimento produzido sobre solos.

E-mail:  deas@uesb.edu.br
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