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Tecnologia e Produção

1° Simpósio Nacional sobre Inovação em Engenharia e Ciência de Alimentos -
INECA2020

O evento “1° Simpósio Nacional sobre Inovação em Engenharia e Ciência de Alimentos
- INECA2020” foi realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de Rafael da
Costa Ilhéu Fontan tinha como objetivo ter abrangência nacional, que estimulasse e
pudesse contribuir com a disseminação do conhecimento gerado nela. Além de
contribuir a longo prazo com um crescimento econômico sustentável desse segmento.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Ciência no LEP

O projeto “Ciência no LEP” foi realizado no campus de Itapetinga com a coordenação
de Rafael da Costa Ilhéu Fontan e tinha como objetivo levar ao público interessado
palestras de diversas temáticas relacionadas à Engenharia, Ciência e Tecnologia de
Alimentos.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Dia do Engenheiro de Alimentos

O evento de ocasião “Dia do Engenheiro de Alimentos” foi realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação de Gabrielle Cardoso Reis Fontan.

E-mail: dtra@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 de Anselmo Eloy
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Silveira Viana e tinha como objetivo a divulgação de tecnologias voltadas para a cultura
da mandioca, adaptadas às necessidades dos pequenos produtores regionais, por meio de
visitas técnicas e reuniões em comunidades rurais, contribuindo para aumentar a
sustentabilidade desta exploração agrícola, melhorando a qualidade e vida dos
produtores.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

Difusão e adoção de tecnologias com dispositivos móveis para levantamentos
topográficos

O projeto “difusão e adoção de tecnologias com dispositivos móveis para levantamentos
topográficos” foi realizado no campus de Itapetinga com a coordenação de
Melquesedeck Saturnino Cabral Oliveira e tinha como objetivo disseminar os
conhecimentos técnicos e científicos da área de estudo da topografia. Durante o projeto
objetivou-se desenvolver um aplicativo móbile com processamento em tempo real para
levantamento topográfico que possibilite aos profissionais, alunos, produtores rurais,
grupos comunitários e outros segmentos da comunidade registrarem a localização
geográfica, calcular a área e o perímetro de uma gleba, comportando também uma
calculadora que facilite os cálculos topográficos.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

Encontro de especialistas: Desafios regionais para produção pecuária

O evento “Encontro de especialistas: Desafios regionais para produção pecuária” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Márcio dos Santos
Pedreira e tinha como objetivo somar esforços para a permanência dos sistemas de
produção pecuário na economia da região e elevar a qualidade da vida local.

E-mail:  dfz@uesb.edu.br

Engenhação- Engenharia de alimentos em ação
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O projeto “Engenhação - Engenharia de Alimentos em Ação” foi realizado no campus
de Itapetinga com a coordenação de Cristiane Patrícia de Oliveira e tinha como objetivo
contribuir quanto à apresentação das etapas e operações de processamento e elucidação
dos métodos de conservação no que diz respeito à transformação da matéria-prima em
alimento processado.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Estímulo ao Desenvolvimento Rural Sustentável Através do Cultivo do Umbu
Gigante no Território Sudoeste Baiano

O programa “Estímulo ao Desenvolvimento Rural Sustentável através do Cultivo do
Umbu Gigante no Território Sudoeste Baiano” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação de Valdemiro Conceição Júnior e tinha como objetivo a
continuidade das ações para o desenvolvimento de comunidades rurais através da
produção de umbu gigante nos município de Anagé, Cordeiros, Poções e Presidente
Jânio Quadros; sua ampliação com a entrada de associações de agricultores familiares
do Município de Jacaraci, e do Assentamento Cachoeira do rio pardo em e Vitória da
Conquista; e a realização de Dias de Campo para divulgação da cultura e preparação de
mudas em Aracatu, Licínio de Almeida, Piripá e Tremedal, todos localizados no
Território Sudoeste Baiano - TSB.

E-mail:  dfz@uesb.edu.br

Fábrica de Software: Laboratório experimental de desenvolvimento de software
com integração social

O programa “Fábrica de Software: Laboratório experimental de desenvolvimento de
software com integração social” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação
de Claudia Ribeiro Santos Lopes e tinha como objetivo a realização de ações diversas
(eg. oficina, workshop, desenvolvimento de aplicações, cursos, ações de imersão
tecnológica, produção de objetos educacionais digitais ou em impressão em 3D, entre
outras) com vistas à promoção da interação e integração entre discentes e docentes do
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Curso de Sistemas de Informação com a comunidade (interna e externa à UESB, no
Município de Jequié e outros Municípios parceiros), propiciando a construção e
implantação de sistemas que contribuam para o desenvolvimento humano com interação
e integração social; a produção de soluções tecnológicas com distribuição gratuita;
criação de um espaço de interação entre a área de computação da UESB, Campus de
Jequié, e a sociedade; formação para a cidadania; fomento e promoção da inserção de
mulheres na área de computação; fomento a ações que contribuíssem para despertar o
interesse e habilidades/competências para atuação profissional na área de tecnologia em
jovens estudantes de escolas públicas; produção de conhecimentos e práticas que
estimulam, favoreçam e atuem na difusão de uma cultura tecnológica, que leve a um uso
consciente, sustentável e com responsabilidade social de novas tecnologias.

E-mail: dct@uesb.edu.br

I Ciclo de Seminários de Química dos Diversos Saberes

O projeto “I Ciclo de Seminários de Química dos Diversos Saberes” foi realizado no
campus de Itapetinga com a coordenação de Robson Almeida Silva e tinha como
objetivo vislumbrar os diversos saberes da químicas em diferentes áreas de aplicação,
seja na saúde, cosmetologia, aplicações industriais, meio ambiente, química verde,
engenharias de processos, ensino em química e atividades pedagógicas, estudos
biotecnológicos, processos orgânicos e inorgânicos, alimentação, neurociência,
farmacologia e demais áreas em que a química se faz presente.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

I Dia da Agricultura Familiar de Jacaraci

O evento “I Dia da Agricultura Familiar de Jacaraci” foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação de Tainá Trindade Baleeiro, por meio do edital e tinha
como objetivo promover o I Dia da Agricultura Familiar de Jacaraci, através de
palestras e rodas de conversa com as seguintes temáticas: empreendedorismo rural,
cultura do maracujá do mato, bovinocultura e exemplos de sucesso na agricultura
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familiar. Teve como intuito capacitar os agricultores familiares e promover o
empreendedorismo através da aplicação de alternativas dessas cadeias produtivas, além
de sensibilizar os agricultores, técnicos e gestores sobre o potencial econômico, social e
cultural da agricultura familiar, incentivando maiores investimentos do setor público e
privado.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

Idoso Digital: Conectando os idosos do NIEFAM com as Tecnologias de
Informação e Comunicação

O projeto “Idoso Digital: Conectando os idosos do NIEFAM com as Tecnologias de
Informação e Comunicação” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Elienai Bitencourt Batista Mota e tinha o objetivo na inclusão na
perspectiva de permitir uma autonomia digital dos idosos, com doenças crônicas não
transmissível (DCNT), por meio das tecnologias de informação e comunicação, além
de, possibilitar um melhor desenvolvimento cognitivo dos idosos, através do uso de
softwares e aplicativos, proporcionando um envelhecimento mental saudável e livre do
risco de demências.

E-mail: dcen@uesb.edu.br

II Ato comemorativo pelo dia nacional de conservação do solo

O curso “II Ato comemorativo pelo dia nacional de conservação do solo” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Thauan Pedra Bispo dos
Santos e tinha como objetivo abordar, por meio de curso teórico e prático, assuntos
relacionados com as principais formas de manejo e conservação do solo, com enfoque
voltado para produtores rurais, empresários de vários setores, pesquisadores, docentes e
estudantes de graduação e pós-graduação vinculados a área de Ciências Agrárias.

E-mail: deas@uesb.edu.br
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Produção de antissépticos para o Combate à Covid-19

O evento “Produção de antissépticos para o Combate à Covid-19” realizado no campus
de Itapetinga com a coordenação de Andrea Gomes da Silva tinha como objetivo
estruturar as atuais condições físicas e técnicas do Laboratório de Produção de
Tecnologia de Origem Vegetal para a produção de sabão, álcool 70% glicerinado e
desinfetantes em colaboração com parceiros para viabilizar a doação desses a entidades
(lar de idosos, postos de saúde etc) e profissionais mais vulneráveis no contexto atual da
pandemia de coronavírus.

E-mail: dtra@uesb.edu.br

Projeto de extensão prodesenvolver - UESB: apoio técnico, gerencial e tecnológico
para membros da cidade de Vitória da conquista - ano II, na modalidade remota

O “Projeto de extensão prodesenvolver - UESB: apoio técnico, gerencial e tecnológico
para membros da cidade de Vitória da Conquista - ano II, na modalidade remota” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Francisco dos
Santos Carvalho e tinha como objetivo principal promover o desenvolvimento de
competências técnicas, humanas e conceituais para um público-alvo de modo a gerar
transformação na cidade de Vitória da Conquista. Teve como proposta o oferecimento
de cursos e eventos.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Simpósio de Resistência a Inseticidas e Acaricidas

O evento “Simpósio de Resistência a Inseticidas e Acaricidas” foi realizado no campus
de Vitória da Conquista com a coordenação de Maria Aparecida Castellani.

E-mail: dfz@uesb.edu.br

XIII Semana de Computação (SeComp 2020)
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O evento “XIII Semana de Computação (SeComp 2020)” foi realizada no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Maísa Soares dos Santos Lopes, por meio
do edital e tinha como objetivo discutir o papel da inteligência artificial em uma
sociedade em que a interação entre seres humanos e máquinas é cada vez mais comum e
a utilização das novas tecnologias deve ser realizada de forma sustentável, respeitando
as necessidades individuais e coletivas dos humanos.

E-mail: dcet@uesb.edu.br

Estratégias para o desenvolvimento da cafeicultura no estado da Bahia
O programa “Estratégias para o desenvolvimento da cafeicultura no estado da Bahia'' foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Sylvana Naomi
Matsumoto e tinha como objetivo iniciar ações que visassem o desenvolvimento da
cafeicultura no Estado da Bahia.

E-mail: dfz@uesb.edu.br
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