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Tecnologia e Produção

V Semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra de Pós-Graduação em
Ciências Florestais da UESB

O evento “V Semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra de Pós-Graduação em
Ciências Florestais da UESB” foi realizado no respectivo campus com a coordenação do
docente Dalton Longue Júnior, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo: Discutir
assuntos relacionados aos bens e serviços florestais nas diversas formações florestais
brasileiras; Discutir temas associados a valoração e ao pagamento por serviços ambientais
oriundos das florestas brasileiras; Apresentar resultados de pesquisas e inovações
tecnológicas, permitindo especialmente aos produtores rurais o acesso a novas
possibilidades de produção; Promover intercâmbio entre estudantes, profissionais e
instituições da área e afins; Discutir e propor instrumentos adequados para uma melhor
capacitação dos recursos humanos ocupados no setor floresta. Debater perspectivas de
desenvolvimento, aproveitamento racional e conservação dos recursos florestais.
Disponibilizar informações recentes sobre as questões ambientais e produtivas da área
florestal na região nordeste; Valorizar o potencial baiano no uso racional dos recursos
florestais, com foco na região de Vitória da Conquista.

Contato: dfz@uesb.edu.br

Dia de campo sobre variedades de mandioca

O evento “Dia de campo sobre variedades de mandioca” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação do docente Anselmo Eloy Silveira Viana, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Divulgar resultados de trabalhos com variedades
de mandioca informando sobre seleção de material de plantio e técnicas de cultivo. E os
objetivos específicos: Divulgar variedades de mandioca com potencial para cultivo na
região Sudoeste da Bahia; Demonstrar a importância da qualidade do material de plantio;
Promover a interação entre pesquisa e extensão para a cultura da mandioca; Possibilitar aos
alunos de graduação e pós-graduação contato com a realidade dos produtores de mandioca
da região.
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Contato: dfz@uesb.edu.br

Difusão de tecnologias para a cultura da mandioca no Sudoeste da Bahia

O projeto “Difusão de tecnologias para a cultura da mandioca no Sudoeste da Bahia” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação do docente Anselmo Eloy
Silveira Viana, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo Geral: Divulgar
tecnologias adaptadas à cultura da mandioca, algumas oriundas de pesquisas realizadas na
UESB, contribuindo para a melhoria da sustentabilidade desta atividade agrícola e da
qualidade de vida de mandiocultores da região Sudoeste da Bahia. Objetivos específicos
Contribuir para desenvolvimento social dos atores envolvidos na produção de mandioca,
tendo em vista a melhoria da cadeia produtiva de mandioca no Sudoeste da Bahia.
Reforçar o elo entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.
Promover a articulação dos produtores de mandioca na região Sudoeste da Bahia Divulgar
os trabalhos científicos realizados pela UESB com a cultura da mandioca Promover a
troca de conhecimento dos produtores rurais com os professores, estudantes e pesquisadores
que atuam com a valorização da mandiocultura.

Contato: dfz@uesb.edu.br

Programa Fábrica de Software: laboratório experimental de desenvolvimento de
softwares com integração social

O programa “Fábrica de Software: laboratório experimental de desenvolvimento de
softwares com integração social” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da
docente Claudia Ribeiro Santos Lopes, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo
proporcionar um ambiente contínuo que contribua para a interação de docentes e discentes
da área de computação com a comunidade local (interna e externa à UESB) a partir do
desenvolvimento de softwares com aplicação social. E como objetivos específicos 1.
Realizar oficinas para discussão e capacitação quanto a metodologias, linguagens,
ferramentas e processos de desenvolvimento de softwares; 2. Promover Workshop com
vistas à interação e integração de docentes e discentes do Curso de Sistemas de Informação
com a comunidade local (interna e externa à UESB); 3. Desenvolver software; 4. Distribuir,
gratuitamente, as aplicações desenvolvidas; 5. Difundir soluções tecnológicas para
aplicação na área educacional ou de gestão.

Contato:dqe@uesb.edu.br
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Engenhação: Engenharia de Alimentos em ação

O curso “Engenhação: Engenharia de Alimentos em ação” foi realizado realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação da docente Cristiane Patrícia de Oliveira, por
meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: apresentar para a comunidade de
Itapetinga curso sobre o processamento de alimentos de maneira saudável. Objetivos
específicos: Apresentar operações utilizadas no processamento de alimentos. Ensinar
técnicas de conservação dos alimentos Abordar o processamento de produtos como forma
de transformar a matéria prima em alimento para consumo Curso sobre manipulação de
alimentos e boas práticas de fabricação.

Contato: dtra@uesb.edu.br

Procriar- Projeto de Apoio a Caprinovinocultura do Sudoeste da Bahia

O projeto “Procriar- Projeto de Apoio a Caprinovinocultura do Sudoeste da Bahia” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Jurandir
Ferreira da Cruz, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo: buscar o fortalecimento
da estrutura familiar rural utilizando a caprino-ovinocultura como instrumento gerador de
oportunidades de trabalho e renda. Objetivos Específicos: Gerar e transferir conhecimentos
técnico-científicos com o propósito de capacitar os produtores rurais, elevando a
produtividade dos sistemas de produção; Promover eventos de nivelamento técnico para
agentes de ATER Dotar a propriedade rural de uma infraestrutura mínima que possibilite o
melhoramento da alimentação e da genética do rebanho; Envolver a juventude rural na
atividade com o intuito de desenvolver a cultura empreendedora e promover novas
oportunidades de permanência dos jovens no campo; Incentivar o espírito associativista
através de ações comunitárias; Melhorar a qualidade dos produtos oriundos da
caprino-ovinocultura, buscando adequar o sistema de produção à legislação e às tendências
do mercado consumidor e da vigilância sanitária; Disponibilizar a apoio técnico continuado
e fomentar o controle zootécnico; Estimular a diversificação da exploração agrícola
integrando a caprino-ovinocultura a outras atividades.

Contato: dfz@uesb.edu.br

Manejo dos Recursos Florestais da Caatinga em Comunidades Quilombolas

O projeto “ Manejo dos Recursos Florestais da Caatinga em Comunidades Quilombolas”
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foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Patrícia
Anjos Bittencourt Barreto-garcia, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo
Proporcionar a difusão de conhecimentos relacionados à técnicas de manejo florestal
sustentável e participativo nas comunidades Quilombolas do Tucum e São Gonçalo
(localizadas no entorno da Floresta Nacional de Contendas do Sincorá).

Contato: deas@uesb.edu.br

Seminário ‘Tecnologias Aplicadas à Saúde, Educação e Economia Compartilhada:
uma ação empreendedora’:

O evento “Seminário 'Tecnologias Aplicadas à Saúde, Educação e Economia
Compartilhada: uma ação empreendedora” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação da docente Claudia Ribeiro Santos Lopes, por meio do Edital 16/2018 e tinha
como objetivo promover discussões acerca do uso de Tecnologias Aplicadas à Saúde,
Educação e Economia Compartilhada, difundir tecnologias aplicadas à saúde, educação e
economia compartilhada, apresentar à comunidade interna e externa da UESB produtos de
software ou outras tecnologias aplicadas à temática do evento é fomentar o
empreendedorismo tecnológico.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Projeto Maratona Conquistense de Programação

O projeto “Maratona Conquistense de Programação” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Cátia Mesquita Brasil Khouri, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo proporcionar um ambiente contínuo que contribua para a
interação de docentes e discentes da área de computação com a comunidade local (interna e
externa à UESB) a partir do desenvolvimento de softwares com aplicação social. E como
objetivos específicos: 1. Realizar oficinas para discussão e capacitação quanto a
metodologias, linguagens, ferramentas e processos de desenvolvimento de softwares; 2.
Promover Workshop com vistas à interação e integração de docentes e discentes do Curso
de Sistemas de Informação com a comunidade local (interna e externa à UESB); 3.
Desenvolver software; 4. Distribuir, gratuitamente, as aplicações desenvolvidas; 5. Difundir
soluções tecnológicas para aplicação na área educacional ou de gestão.

Contato: dce@uesb.edu.br

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
XI SECOMP;

O evento “XI SECOMP”, realizado no campus de Vitória da Conquista, com a coordenação
do docente Gidevaldo Novais dos Santos, tinha como objetivo geral apresentar e discutir
temas atuais da área de Computação e Informática, e suas aplicações como forma de reduzir
as desigualdades.

Contato: dce@uesb.edu.br

Curso teórico-prático para implantação e manejo de biodigestores em propriedades
rurais

O “curso teórico-prático para implantação e manejo de biodigestores em propriedades
rurais” foi realizado realizado no campus de Itapetinga com a coordenação da docente
Leticia Magalhaes Fernandes, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral:
Difundir o conhecimento a respeito a utilização, implantação e manejo de biodigestores
como alternativa para o tratamento biológico de dejetos animais e produção de biogás e
biofertilizantes em unidades de produção rural e familiar. E como objetivos específicos: 1-
Realizar atividade de capacitação teórico-prática direcionada à comunidade acadêmica,
associações, cooperativas de pequenos produtores, técnicos rurais, extensionistas,
pecuaristas e profissionais de meio ambiente, com o intuito de apresentar os aspectos
teóricos e práticos relacionados ao funcionamento e implantação de biodigestores em
propriedades rurais, 2 – Implantar uma unidade de sistema biodigestor em parceria com a
comunidade que servirá como ponto focal para atividades de educação ambiental e
experimentos aplicados, demonstrando de forma prática o processo de tratamento biológico
de resíduos, a produção de biogás e biofertilizantes e seus benefícios no âmbito das
unidades de produção rural e familiar, 4 – Contribuir para a preservação do meio ambiente
através do incentivo à utilização do biogás como matriz energética em detrimentos dos
derivados do petróleo, carvão e madeira nativa. Minimizando os impactos causados pela
emissão de poluentes e degradação da vegetação nativa, 5 – Contribuir para o
desenvolvimento regional através da difusão de uma tecnologia limpa com reconhecimento
social capaz de incrementar a produtividade em unidades de produção familiar através do
aproveitamento inteligente dos dejetos orgânicos em propriedades rurais, 6- Democratizar o
acesso ao conhecimento acadêmico e contribuir para o processo de formação cidadã do
estudantes e demais interessados.

Contato: dcen@uesb.edu.br
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Fortalecimento do sistema nacional de Extensão Rural de Moçambique- No âmbito do
Programa Trilateral Brasil-Japão- Moçambique

O projeto “Fortalecimento do sistema nacional de Extensão Rural de Moçambique- No
âmbito do Programa Trilateral Brasil-Japão- Moçambique” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação da docente Odair Lacerda Lemos, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo fortalecer a capacidade institucional dos serviços e do
sistema de extensão agrária de Moçambique.

Contato: deas@uesb.edu.br

Seminário ‘Tecnologias Aplicadas à Saúde, Educação e Economia Compartilhada:
uma ação empreendedora’

O evento “Tecnologias Aplicadas à Saúde, Educação e Economia Compartilhada: uma ação
empreendedora” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Claudia
Ribeiro Santos Lopes, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo 1) Promover
discussões acerca do uso de Tecnologias Aplicadas à Saúde, Educação e Economia
Compartilhada 2) Difundir tecnologias aplicadas à saúde, educação e economia
compartilhada 3) Apresentar à comunidade interna e externa da UESB produtos de software
ou outras tecnologias aplicadas à temática do evento; 4) Fomentar o empreendedorismo
tecnológico.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Estímulo ao desenvolvimento rural sustentável de agricultores familiares através do
cultivo de Umbu Gigante no Território Sudoeste Baiano

O projeto “ Estímulo ao desenvolvimento rural sustentável de agricultores familiares através
do cultivo de Umbu Gigante no Território Sudoeste Baiano” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação do docente Valdemiro Conceição Júnior, por meio
do edital e tinha como objetivo buscar desenvolver a cultura do umbu gigante entre os
agricultores familiares do Território do Sudoeste Baiano, como alternativa para a geração de
trabalho e melhoria da renda familiar, com enfoque também nas perspectivas
mercadológicas do produto. Objetivos Específicos: 1- Difundir a cultura do umbu gigante
como alternativa de produção para os agricultores do semiárido; 2- Capacitar agricultores
familiares para produzir mudas a partir da enxertia do umbu gigante visando a sua
implantação nos estabelecimentos das localidades capacitadas; 3- Proporcionar
acompanhamento técnico aos agricultores familiares envolvidos, na produção das mudas e
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no manejo da cultura no campo. 4- Implantar Unidades de Observação que permitam
conhecer melhor a cultura e seus acessos tidos como gigantes além de servirem como local
para demonstração de práticas de manejo e realização de Intercâmbios para capacitação de
agricultores.

Contato: dfz@uesb.edu.br

Semana de Engenharia de Alimentos- IV SEALIM

O evento “Semana de Engenharia de Alimentos- IV SEALIM” foi realizado realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação da docente Andréa Gomes da Silva, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo: Proporcionar aos discentes, docentes e comunidade
uma semana acadêmica com uma programação técnico-científica na área de Ciência e
Tecnologia de Alimentos. Objetivos Específicos: 1. Promover palestras voltadas a
diversas áreas de atuação do Engenheiro de Alimentos e áreas correlatas; 2. Realizar
mini-cursos voltados a áreas específicas do conhecimento dos alimentos; 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 encontro de profissionais da área; 6. Integrar academia e mercado profissional; 7.
Difundir e popularizar os resultados de pesquisas científicas como forma de inovação e
desenvolvimento regional; 8. Integrar discentes oriundos de diversas instituições de ensino
superior e técnico, docentes, profissionais da área e a comunidade através de programações
culturais.

Contato: dtra@uesb.edu.br

Estudos de Espécies forrageiras

O projeto “Estudos de Espécies forrageiras” foi realizado realizado no campus de Itapetinga
com a coordenação do docente Carlos Alberto de Miranda Peixoto, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo o estabelecimento, dentro de critérios pré- estabelecidos ,
que possam analisar o desempenho desses acessos de planta forrageira submetidas a
avaliação, proporcionando o conhecimentos às pesquisas a serem realizadas subsidiando
assim no âmbito da extensão rural.

Contato: dtra@uesb.edu.br

Cooperação técnica para a pecuária leiteira da microrregião de Itapetinga- BA

O projeto “ Cooperação técnica para a pecuária leiteira da microrregião de Itapetinga- BA”
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foi realizado realizado no campus de Itapetinga com a coordenação do docente Marcio dos
Santos Pedreira, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo somar esforços para
elevar a qualidade da vida local, atingindo o mercado de trabalho, a qualidade dos processos
educacionais, produtivos e comerciais dentro da microrregião de Itapetinga- BA, através da
relação entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a Cooperativa do
Médio Rio Pardo (COOPARDO), estreitando a relação entre a academia, os
empreendedores e os trabalhadores rurais dos municípios desta região.

Contato: dtra@uesb.edu.br
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